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St Barbaraplein 6 
5341 LK OSS 
Web-site: www.ckm-oss.nl 
E-mail: infodestolp@ckm-oss.nl 
Rek. nr. NL95ABNA064 16 08 551 
KvK nummer : 41082653 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij wil ik je uitnodigen voor de vergadering van wijkstichting “De Stolp” op  
Maandag 18 November  2019 in “Parketzaal 1” van Ontmoetingscentrum Meteoor,  
Oude Litherweg 20 in Oss.  
 
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur en de sluiting is uiterlijk 22.00 uur 
 
AGENDA 

1. Opening 
2. Notulen van 16 September 2019  
3. Ingekomen post 
4. Mededelingen 

a. Dagelijks Bestuur 
b. WOS 
c. Bewonersgroepen 
d. Ons Welzijn 

5. Wijkraad 
6. “Verekkenes” lang geleden !! ( Jan Ulijn ) 
7. Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën  
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
Ik hoop dat jullie er allen weer zullen zijn. Bij verhindering graag afmelden via mail : 
infodestolp@ckm-oss.nl of onderstaand telefoonnummer. 
 
Met vriendelijke groet, 

Tonnie van Dolleweerd 

Tel : 632448 

 

Wijkstichting De Stolp 
 

 

http://www.ckm-oss.nl/
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
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NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 16-09-2019 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte 

welkom. Niet zo’n volle bak vanavond zo aan de opkomst te zien! Op het grote 

scherm kunnen de aanwezigen foto’s zien de gemaakt zijn van de rode Stolptas-

jes. Zo te zien zijn ze de hele wereld overgegaan. Afmeldingen zijn er van D. van 

Pinxteren, B. Post en van de Haagpoort. 

 

2. Notulen 20-05-2019 

De voorzitter merkt op dat hij gehoord heeft dat er wat mensen zijn die geen no-

tulen hebben ontvangen. Graag even dan toch nog je mailadres doorgegeven. 

Blz. 1: x 

Blz. 2: De Buitenspeeldag zou goed verlopen zijn maar de Buitenspeeldag heeft 

nog niet plaatsgevonden ten tijde van de vergadering op 20 mei!  

Blz. 3: x 

 

3. Ingekomen post 

Er is een drietal nieuwe pasjes van de bank binnengekomen; verder niks. 

 

4. Mededelingen  

vanuit DB: Ons postadres is nog steeds St. Barbaraplein 6. We willen dit veran-

deren. Per 1 januari 2020 is het dan ook Oude Litherweg 20. Stroom rotonde 

Krinkelhoek: al twee jaar geen kerstverlichting daar gehad. Gedoe met elektrici-

teit. De gemeente heeft ons uiteindelijk naar Hanenberg uit Geffen verwezen. Die 

gaat ons helpen! Wordt vervolgd… 

Het groen rondom Meteoor wordt al heel lang keurig netjes bijgehouden maar 

die persoon die dat doet stopt er helaas per 1 oktober mee. Afgelopen week heb-

ben de penningmeester en ik een gesprek gehad met de beheerdercommissie. Het 

onderhoud van het groen is voor de school, Meteoor en gemeente. Hebben wij 

een zeggenschap over.  

 

Vanuit WOS: nog niks van gehoord. Moet nog een datum gepland worden voor 

een nieuwe bijeenkomst. 

 

Vanuit Bewonersgroepen:  

Schildwacht toren 1: op 9 november staat ons uitje gepland. Het is hier in Mete-

oor maar wat we gaan doen is nog een verrassing.  

Harnas: wij hadden een snikhete barbecue maar erg leuk is die geweest.  

Past. Bloemstraat: in juni hebben wij voor 22 ouderen een gezellige middag ge-

pland. De Buitenspeeldag is helaas erg nat verlopen maar was toch leuk geweest. 

Ook zijn we nog met 14 kids naar Elckerlyc gegaan, tijdens Elzeneindfestijn kon je 

daar gratis spelen onder andere. Ook erg leuk geweest. Zaterdag 28 september 
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hebben een barbecue met wel 95 mensen!  

Ons Ommetje: Straatspeeldag gehad. Met Kerst doen wij niets.  

Oijenseweg/dierenweide: er komt een grondwateraansluiting en stroom, via de 

gemeente. Er is ook een lammetje geboren, binnenkort nog eentje. Er loopt nog 

een aantal zaken via de gemeente.  

Hoekenburg: binnenkort hebben wij een straatfeest, komen zo’n 34 mensen. 

Buitenspeeldag hebben we niet gedaan, te weinig animo. Er wonen nu een aantal 

nieuwe gezinnen in de straat; misschien dat zij de Buitenspeeldag willen gaan or-

ganiseren? Lastig trouwens om bij ons een straatfeest te organiseren. Lijken wel 

twee straten, komt door paaltjes midden op de straat. Hopelijk wordt het een ge-

zellig feestje!  

Schutterij: ook wij hebben de Buitenspeeldag gehouden. Ook hebben we een 

barbecue gehouden waarbij er een groot aantal mensen aanwezig was. Ook bij 

ons zijn er een aantal nieuwe gezinnen komen wonen, altijd leuk wat leven in de 

straat weer.  

Ons Ritme: Op 14 september hebben we een buurtdag gehad die anders is verlo-

pen dan normaal ivm een zieke straatbewoner die vandaag is overleden helaas. 

Na Sinterklaas gaan we kerstbomen zetten en ook plannen we nog een borrel in. 

Schildwacht toren 2: in oktober gaan wij iets leuks doen met de bewoners; ik 

zeg natuurlijk nog niet wat!  

Schildwacht toren 3: twee weken geleden met een aantal bewoners naar het 

Paddenstoelenhuis in Berghem geweest; erg interessant en zeker de moeite 

waard! We hebben een presentatie gekregen, natuurlijk een rondleiding en daar-

na een heerlijk diner. Erg indrukwekkend die champignonkwekerij.  

Buurttuin Krinkelhoek: wij zijn momenteel bezig met schoffelen in de tuin. 

Jammer genoeg hebben wij met redelijk wat vandalisme te maken. Hekwerk is 

vaak kapot onder andere en ook het gaas is regelmatig stuk. Hebben dit al bij de 

politie gemeld.  

Almstein: Op 24 augustus hebben wij ons straatfeest gehouden. We hadden ge-

lukkig prachtig weer! Met Kerst plannen we ook wat activiteiten. Door de nieuwe 

speeltuin bij ons is er ook weer meer leven in de brouwerij, erg gezellig.  

Heschepad: wij hebben met zo’n 36 mensen een nazomerfeest gehad met een 

buffet en de aanwezigen konden genieten van de muziek van een accordeonist. 

De mensen waren enorm enthousiast! Fijn ook dat we de tent van de wijkstich-

ting hiervoor konden lenen.  

Heraut: Op 22 september gaan wij de Burendag houden. Tot nu toe hebben we 

25 aanmeldingen. Daarbij komt ook een high tea en JTE komt om spelletjes te 

doen, o.a. een buurtquiz. In oktober wil ik eigenlijk hier in Meteoor een 

bakochtend houden. Moet ik nog mensen voor uitnodigen. Zit een goed doel aan 

vast. Moet nog wel even kijken hoe en wat. Informatie komt nog! Met Kerst gaan 

we ook wat plannen. Moeten ook nog even kijken wat precies.  

Boterstraat: wij zijn naar Luttelgeest geweest. Naar een orchideeënhoeve. Zeer 

de moeite waard! Hebben een bus gehuurd, wel zo makkelijk. Het geld dat we van 
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de wijkstichting hebben gekregen hebben we gebruikt om de hal van het complex 

met planten op te sieren. Dit kan nu de scootmobielen weg zijn uit de hal. Koets-

huis: wij hebben niks op de planning staan.   

 

Vanuit ONS welzijn  

Ivm vakantie van Nezahat Akbal geen punten. 

5. Wijkraad 

Niemand aanwezig vanavond van de wijkraad; raar want heb ook geen enkele 

afmelding ontvangen. Jammer. 

 

6. Diapresentatie Jan Ulijn 

 

7. Wijkactiviteiten  

Op 15 september de rommelmarkt gehouden; erg goed verlopen! 65 Kramen be-

zet. Jammer dat er vijf mensen niet op zijn komen dagen. Schitterend weer was 

het, daar hebben we geluk mee gehad. 

Donderdag 14 november is er weer een lampionnenoptocht. Hier gaan we nu 

mee aan de slag, met de voorbereiding hiervan. Op 30 november komen de Sint 

en zijn Pieten weer een bezoekje brengen aan Meteoor en op 14 december is er 

een kerstbingo; ook hier in Meteoor. Al deze datums komen natuurlijk ook in de 

nieuwsbrief. Op 30 september komen wij als DB bij elkaar om naar de planning 

van de activiteiten te kijken. 

 

8. Rondvraag 

Buurttuin Krinkelhoek: wij hebben best veel kerstballen en –verlichting over. 

Gratis af te halen! Schildwacht toren 2: ik wil iedereen graag wijzen op het gevaar 

van de accu’s van elektrische fietsen. Let erop! Kunnen spontaan in brand vliegen. 

Jan Ulijn: oktober is de maand van de geschiedenis. Komt ook een boekje over uit. 

Ga eens naar politiek café Zout in de Groene Engel en naar het Stadsarchief.  

 

9.  Sluiting 

Einde vergadering 21.20 uur. Maandag 18 november vindt de laatste vergadering 

van 2019 plaats.  


