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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 20 Januari 2020 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 18 November 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. 18-11-2019 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij alweer de laatste 

vergadering van dit jaar. Welkom Frank den Brok en Lieke Verbrugge, wijkcoör-

dinator. Welkom in de wijk Lieke en leuk dat jullie beide even sfeer komen proe-

ven en komen kijken wat er zoal speelt in de wijk. 

 

2. Notulen 16-09-2019 

Bladzijde 2 punt 4: in de laatste zin moet staan ‘geen’. 

Bladzijde 3: afwezigheid Wijkraad. Pepijn: Sorry voor de afwezigheid en het feit 

dat we ook niet door hebben gegeven dat er niemand aanwezig zou zijn. 

 

3. Ingekomen post 

x 

 

4. Mededelingen  

vanuit DB: Vergaderdata 2020: 20 januari, 23 maart, 18 mei, 21 september en 23 

november. Vanuit het bestuur waren 4 personen herkiesbaar voor de bestuurs-

functie. Dit zijn René, Jean-Pierre, Corrie en Sjanneke. Allen hebben aangegeven 

de bestuursfunctie te handhaven. Voor een periode van 4 jaar. Van de Wijkraad 

hebben we vernomen dat zij twee kerstbomen kunnen aanvragen; één boom is 

dan voor de rotonde Krinkelhoek waar men nog altijd bezig is met het aanleggen 

van stroom. Hopelijk is er dit jaar licht daar. Door de rekenkamercommissie van 

Oss is een onderzoek gaande naar het (laagdrempelig) ontmoeten in Oss. Het doel 

is om in beeld te brengen welke activiteiten er zijn, wat de kosten zijn en wie be-

trokken is bij het organiseren en de behoeften van deze activiteiten. Hiervoor 

worden diverse interviews gehouden. Van deze gesprekken zal een verslag ge-

maakt worden en dit zal worden besproken in de gemeenteraad.   

 

Vanuit WOS: geen mededelingen 

 

Vanuit Bewonersgroepen:  

Ons Ommetje: aan het einde van het jaar brengen we een leuke attentie naar de 

mensen en ook voor de vrijwilligers organiseren we een bedankje.  

Haagpoort: wij hebben een Halloweentocht gehouden, een buurtbarbecue en 

rond Kerst en Oud en Nieuw plannen we een borrel.  

Hoekenburg: in verband met het 25-jarig bestaan hebben wij een straatfeest ge-

houden. Was erg leuk geweest. Met Kerst gaan we ook wat doen.  

Ons Ritme: op 14 september hebben wij onze buurtdag gehouden. Einde dit jaar 

gaan we de kerstboom weer zetten en in januari 2020 plannen wij de Nieuw-

jaarsborrel.  

Heschepad: wij gaan wat leuk attentie rondbrengen rondom de kerstdagen. 
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Buurttuin Krinkelhoek: wij gaan kerststukjes maken voor mensen die met heel 

weinig rond moeten komen.  

Hof van Brabant: wij doen één keer in de vijf jaar iets.  

Krinkelhoek: wij hebben een leuke Halloweentocht gehouden, binnenkort gaan 

we iets doen voor de vrijwilligers en met Kerst gaan we met een vaste groep iets 

leuks doen.  

Ringelenburg/Grimberg: op 4 januari houden wij een receptie en we zijn ook al 

bezig met het opzetten van een feestavond.  

Schildwacht toren 3: Rond 7 december gaan wij de hal mooi versieren en op 27 

december houden wij een borrel.  

Schildwacht toren 2: de dames hebben mooie nieuwe kerstspullen gekocht en 

wij hebben op 4 januari een borrel.  

B.I.O.: onze buurtvereniging heeft zo’n 120 adressen. Met Burendag hebben wij 

een high tea georganiseerd en in juni 2020 willen we ook wat gaan doen. Met 

Kerst doen we niks.  

Oijenseweg: wij hebben de schapenstal omgetoverd tot kerststal, het contract 

met de gemeente is getekend en de weide is opgeknapt; we kunnen er weer jaren 

tegenaan. We willen meer dieren in de weide en we hebben een vast contactper-

soon in de wijk.  

Toernooiveld: kerstverlichting is inmiddels opgehangen en we hebben een 

kerstboom gevonden in Sprang Capelle, die is echt heel groot.  

Past. Bloemstraat: 100 mensen waren bij ons te gast op de buurtbarbecue. Ge-

lukkig hebben we veel hulp gehad met de op- en afbouw. Wij komen met 23 kin-

deren naar de Sinterklaasmiddag hier in Meteoor. Ook zetten wij natuurlijk bin-

nenkort de kerstboom en we brengen rond de kerstperiode een presentje aan de 

ouderen in de wijk, ook aan eenzamere mensen. Wij hebben overigens al een 

goed gesprek gehad met de rekenkamercommissie.  

Schildwacht toren 1: op 9 november hebben wij ons jaarlijks feest hier in Mete-

oor gehouden. We hebben een bingo gedaan en daarna is er heerlijk voor ons ge-

kookt door WereldKeuken, bedankt Nezahat. We hebben allemaal heerlijk gege-

ten. Rond Kerst plannen we een leuke middag en begin 2020 houden we een 

Nieuwjaarsreceptie. 

 

Vanuit ONS welzijn  

Nezahat Akbal: vanuit het kernteam is er een leefbaarheidsonderzoek gestart bij 

de flats aan de Oude Litherweg. Volgende keer volgt er een terugkoppeling. In de 

toekomst krijgen meerdere wijken ook zo’n onderzoek. Wijken moeten zich zelf 

aanmelden hiervoor. In de Binnenstad vinden er leuke activiteiten plaats om el-

kaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten. Broodje Binnenstad loopt 

goed, er wordt op een gezellig manier met elkaar geluncht. Ook zijn er creatieve 

groepen daar waar je je bij aan kunt sluiten. ONS welzijn steunt mensen die deze 

activiteiten op poten willen zetten. Elke donderdag is het Broodje Binnenstad en 

op een aantal ochtenden en middagen is er een vrije inloop in de Binnenstad. Ook 
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wij hebben trouwens een gesprek met de rekenkamercommissie.  

 

5. Wijkraad 

Wij hebben ‘Osjes’ laten maken. Wil je iemand in het zonnetje zetten? Vraag dan 

bij ons een ‘Osje’ aan! Wij hebben jammer genoeg een kleine bezetting en moeten 

daarom kijken naar de vergaderstructuur en hoe mensen te bereiken. Wij zijn nu 

een beetje zoekende hoe en wat. We zijn momenteel met z’n drieën dus kunnen 

we helaas wat minder naar buiten treden. Maar jullie horen zeker van ons. We 

zoeken nog drie mensen om ons te versterken. 

 

6. Diapresentatie Jan Ulijn 

 

7. Wijkactiviteiten  

Op 30 november vindt de Sintviering plaats hier in Meteoor. 34 Kinderen zullen 

erbij zijn. De Sintcommissie is inmiddels druk bezig met alle voorbereidingen 

voor deze leuke middag. Op 14 december vindt er weer een gezellige bingoavond 

plaats. De flyers met betrekking tot deze avond liggen hier; verzoek aan jullie is 

om deze in jullie eigen straat rond te brengen. Scheelt ons als bestuur namelijk 

veel werk. Bedankt alvast! Op zondag 12 januari is er wederom een gezellige 

Nieuwjaarsborrel in Bellevue, van 15.00 tot 17.00 uur.  

 

8. Rondvraag 

Wethouder den Brok: leuk om een keertje hierbij aanwezig te zijn. Wat een grote 

groep mensen! Wijkraad: ik wil iedereen bedanken voor de fantastische inzet! 

Wijkcoördinator: leuk om zo’n eerste indruk hier op te doen. Mocht je me willen 

contacten, mijn mailadres is l.verbrugge@oss.nl. Schildwacht toren 1: het boek 

‘Tafels van de liefde’ is te koop bij Wereldwinkel Oss en bij Derijks; mooi boek 

over en van de dames die koken vanuit WereldKeuken.  

 

9.  Sluiting 

Iedereen een fijne jaarwisseling en mooie dagen. Graag tot ziens op de Nieuw-

jaarsborrel in Bellvue en anders weer op maandag 20 januari op de eerste verga-

dering van 2020. 

mailto:l.verbrugge@oss.nl

