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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 Juni 2018 in “Parketzaal 1” van Ontmoetingscentrum Meteoor, Ou-
de Litherweg 20 in Oss.  
 
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur en de sluiting is uiterlijk 22.00 uur 
 
AGENDA 

1. Opening 
2. Recipes for Life ( Vera van Rooij, Muzelinck ) 
3. Cruijff court ( Joyce van Orsouw ( SEC ) 
4. Notulen van 19 Maart 2018  
5. Ingekomen post 
6. Mededelingen 

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

7. Wijkraad 
8. “Verekkenes” lang geleden !! ( Jan Ulijn ) 
9. Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën  
10. Rondvraag 
11. 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 
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NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 19-03-2018 

1. Opening 

De voorzitter opent iets na 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte wel-

kom. Een grote groep vanavond en we beginnen meteen met iemand in het zonnetje 

te zetten. Corrie van Thiel heeft namelijk erg veel gedaan voor de buurt en daarbij 

mag wel eens stil worden gestaan. Een bloemetje dus voor Corrie en een grote dank 

voor al haar inzet. De afmeldingen voor vanavond zijn van:  Leuvendaal, Theo van 

Ballegooij, J. Theunisse, H. Mulder, M. van Vugt en C. Laponder. 

 

2. Notulen 29-01-2018 

Geen op- en/of aanmerkingen. 

 

3 Ingekomen post 

Gezien de deur op slot was kon er niet bij de postbus; dus geen ingekomen post om 

te bespreken vanavond. 

 

4 Mededelingen vanuit DB: De heren Segbars en Hermes  hebben de kascontrole ge-

daan. Alles in orde! Wie wil het volgende keer doen vraagt de voorzitter? John Her-

mes is nu inmiddels twee keer geweest dus we hebben een nieuwe ‘controleur’ no-

dig. Ben Post zegt toe te willen meewerken aan de kascontrole. In verband met de 

subsidieaanvraag deelt de voorzitter mede dat deze helaas nog niet uitbetaald kan 

worden omdat er van de gemeente nog niks is ontvangen. Maar dit zal natuurlijk snel 

wel het geval zijn. Ook vertelt de voorzitter dat men van plan is om een enquête rond 

te laten gaan in de volgende vergadering met daarin vragen die door jullie zelf be-

dacht zijn. Zoals bijvoorbeeld ‘Wat mis je in je wijk’ of ‘Wat moet volgens jou de wijk-

stichting betekenen’. De voorzitter vraagt aan iedereen of er vragen bedacht kunnen 

worden. Als we de enquête in deze vergadering in kunnen vullen dan weten we ook 

zeker dat het gebeurd, het kost maar een minuutje of tien en dan kunnen we meteen 

de uitslag bespreken. Tenslotte deelt de voorzitter mede dat er binnenkort twee 

biertafels en twintig stapelstoelen geleend kunnen worden; onlangs aangeschaft de-

ze artikelen. Makkelijk als je iets wilt gaan organiseren in je buurt of wijk. 

 

WOS: 4 april komen we weer samen om het een en ander te bespreken. 

 

Bewonersgroepen:  

Schildwacht toren 1: in de zomer gaan we weer iets organiseren.  

Koetshuis: x.  

Almstein: ook wij gaan in de zomer wat ondernemen. Straatfestijn met spelletjes en 

een bbq.  

Heraut: Met Pasen gaan we iets doen, even eerst afwachten hoeveel kinderen er 

mee doen. JTE hebben we ingehuurd. We gaan paaseieren verstoppen en spelletjes 



2 
 

doen.  

Haagpoort: wij zijn niet zo erg actief. We proberen zo af en toe wel bij elkaar te ko-

men; misschien dat een bbq er wel weer in zit.  

Schutterij: x.  

Pastoor Bloemstraat: wij hebben drie activiteiten op de agenda staan. We gaan het 

zwerfaval opruimen samen met de kinderen uit de buurt. De Buitenspeeldag staat 

daarna op het programma en ook organiseren wij nog een middag speciaal voor ou-

deren. Met zo’n dertig mensen zal dit denk ik wel een gezellige middag worden. 

Buurttuin Krinkelhoek: in de zomer hebben we nieuwe aanplanting. Graag willen wij 

kinderen betrekken bij alles wat we in de buurttuin doen. Dit staat in ieder geval op 

de planning.  

Schildwacht toren 3: we gaan een feestdag organiseren.  

Schildwacht toren 2: in mei houden wij een feestelijke bijeenkomst.  

Oijenseweg: onze wei is helemaal gereed en we zijn nu bezig met schapen en lam-

metjes.  

Ons Ommetje: op 23 maart gaan wij een bloemstukje maken wat in het teken van 

Pasen staat. Op 31 maart gaan we eieren verstoppen en ook hebben we nog de Bui-

tenspeeldag en een fietstocht op het programma staan.  

Nieuwe Hofstraat: wij gaan een jeu de boules wedstrijd organiseren en ook een bbq. 

Tournooiveld: ook wij doen naar alle waarschijnlijkheid mee met de Buitenspeeldag. 

Krakenburg: bij ons zal er medio september wel weer wat georganiseerd worden.  

 

ONS welzijn: We zijn bezig met laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren in de 

Binnenstad. De bedoeling is dat mensen daar dan dingen kunnen doen die ze leuk 

vinden om te doen. Ik ben op zoek naar wijkbewoners die mee willen denken met 

ons. Cultureel centrum omvormen naar talentenkamers. En vergeet niet om op tijd 

een subsidieaanvraag te doen voor de Buitenspeeldag van woensdag 13 juni.  

 

5 Wijkraad  

Henk Visser: sinds 2006 ben ik lid van de wijkraad CKM. Onlangs heb ik afscheid ge-

nomen van de wijkraad. Jullie zien me nog wel hier op de vergaderingen maar niet 

meer als vertegenwoordiger van de wijkraad. Ik heb het altijd met veel plezier ge-

daan. Onder andere heb ik samen met anderen de rommelmarkten gestalte gegeven 

en dit met veel succes. Op deze vergadering zijn twee nieuwe leden aanwezig en mijn 

opvolger is ook al bekend. Het is Dieneke van Heukelom geworden. Dieneke: ik vind 

het erg leuk om nu lid van de wijkraad te zijn en ik ben erg blij dat Henk mij nog on-

dersteunt! Pepijn van Bijsterveldt: Ik sta open voor alle ideeën en als je vragen hebt, 

stel ze gerust! 
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6 Diapresentatie Jan Ulijn 

 

7 Wijkactiviteiten  

Chillavond / discoavond voor de jeugd: helaas steeds minder animo. Nu drie gedaan 

maar steeds minder interesse. Echt jammer. Hebben jullie ideeën vragen Jean-Pierre 

en Sjanneke. Mevr. van Heukelom: jammer dat er geen animo voor is. Wij merken 

het inderdaad ook met het organiseren van carnavalsavonden. Wij hebben ook  al de 

samenwerking gezocht met Partycrew en met de hockeyclub maar dat helpt allemaal 

niks. Jean-Pierre: we hebben echt alles gedaan maar helaas. Voorzitter: we hadden 

ook echt verwacht dat er meer kinderen uit de eigen wijken (CKM) zouden komen. 

Wordt het in de straat of wijk uitgedragen? Is er contact met de Jongerenraad? Op 20 

maart is er een evaluatie.  

Er is een nieuw lid van de wijkraad die ook actief is als dj. Misschien deze persoon 

benaderen voor tips en advies. Over het carnaval voor de jeugd van vroeger meldt de 

voorzitter dat ook helaas dit qua bezoekersaantallen wat terugliep. Best jammer. We 

gaan met SCVO rondom tafel en dan bekijken we of we iets met hen kunnen, met se-

niorenbal. Het was uiteindelijk een gezellige middag maar met te weinig mensen. De 

zondagochtendwandeling vindt plaats op zondag 15 april om 10.30 uur vanaf de 

golfbaan aan de Oijense Zij. Om 11.00 uur beginnen we met lopen. 

 

8 Rondvraag 

Nezahat Akbal: op 10 april staat er een workshopdag voor vrijwilligers op de agenda. 

Ik zal jullie de uitnodiging sturen. Tot 3 april kun je je aanmelden. Deze middag vindt 

plaats bij ROC De Leijgraaf in Veghel. Het begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 

20.00 uur.  

Pepijn: nogmaals benader ons als je vragen hebt. Je kunt altijd een vergadering van 

de wijkraad bijwonen. Henk: de nieuwe wijkcoördinator en de nieuwe leden stellen 

zich volgende week allemaal voor. 

 

9 Sluiting 

De vergadering is om 21.40 uur afgelopen en de volgende vergadering vindt plaats op 

maandag 18 juni. 


