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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 21 Januari 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 19 November 2018  
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. 19-11-2018 

1. Opening 

Welkom op de laatste vergadering van het jaar allemaal, volle bak vanavond! Enkele 

nieuwe gezichten zijn er vanavond bij, uit de Krinkelhoek. Afwezig vanavond zijn: R. 

van Orsouw, R. Hermes, H. Segbars en A. Willemse. 

 

2. Notulen 17-9-2018 

Bladzijde 1: x 

Bladzijde 2: x 

Bladzijde 3: x 

 

3. Ingekomen post 

Er is een folder van Hanos binnengekomen en een bericht van de gemeente in fol-

dervorm over verzekeringen voor mensen met een laag inkomen. 

 

4. Eline gastspreker 

“Ik ben Eline en ik ben sinds september aan de slag als wijkbeweegmanager voor 

CKM, Megen en Macharen, is via het Sport Expertise Centrum. SEC voert sport en 

beweging uit. Ze geven gymlessen maar ook buitensport op bijvoorbeeld het Cruyf 

Court. Ook zijn wij actief in gehandicaptensport; wij helpen deze doelgroep met de 

juiste sport te vinden en begeleiden hen daarbij. Wij werken samen met diverse ge-

meenten in de regio. Ook helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

deze afstand wat kleiner te maken door middel van sport. We willen graag de wijken 

ingaan om te kijken wat er speelt. Dus als er vragen zijn of als je iets mist, mail me 

dan : eline@sport-expertise-centrum.nl  

 

5. Mededelingen  

vanuit DB: De voorzitter deelt mede dat de jaarlijkse subsidieaanvraag is ingediend 

bij de Gemeente. Vanuit de Krinkelhoek is het verzoek gekomen om kleding aan te 

schaffen i.v.m. herkenbaarheid. Vanuit het bestuur is besloten hier geen bijdrage aan 

te geven. Onlangs is er een nieuwe tent ( 3 x 3 meter ) aangeschaft. Ook krijgt de 

website een ander gezicht. Deze nieuwe site gaat z.s.m. de lucht in. Over het toeken-

nen van subsidies: soms krijgen komen er al subsidieaanvragen binnen terwijl de sub-

sidie nog niet van de Gemeente is ontvangen. Daarom graag vanaf Februari subsidie-

aanvragen indienen. Op 13 januari houden we een Nieuwjaarsborrel in Bellevue in 

Oss en wel van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur. De vergaderdata voor 2019 zijn: 21 ja-

nuari, 18 maart, 20 mei, 16 september en 18 november. De vorige vergadering heb-

ben alle aanwezigen een enquête in kunnen vullen. De resultaten zijn inmiddels bin-

nen. Leuk om te lezen is dat de onderwerpen die we hier tijdens deze vergadering 

behandelen als zinvol beschouwd worden en vooral de diapresentaties van Jan weet 

men erg te waarderen. Ook het rondje bewonersgroepen wordt gewaardeerd. Ande-
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re onderwerpen op de agenda: begin januari komt het DB bij elkaar om activiteiten te 

plannen die dan ook op de website komen te staan. We hebben ooit een multiwijk-

activiteit gedaan, misschien doen we dit in 2020 weer.  Uit de enquête kwam ook 

naar voren dat men het liefst per mail op de hoogte wordt gehouden, daarna via de 

Facebookpagina en de nieuwsbrief. De buurtverenigingen zijn ook enthousiast; blij-

ven doorgaan, inspelen op vragen die er zijn, dingen voor jong en oud blijven organi-

seren , face-to-face, mond-tot-mond, wijkblad iets actiefs organiseren.  Jullie hebben 

het liefst dat wij iets organiseren voor mensen in de leeftijdscategorie 56 jaar en ou-

der én voor kinderen tussen de 13 en 16 jaar. De Nieuwjaarsborrel is een activiteit 

die georganiseerd mag blijven worden volgens velen; iets dat volgens de voorzitter 

best apart is gezien er niet zo heel veel mensen doorgaans op die borrel afkomen…. 

Ook de rommelmarkt wordt als positief ervaren evenals de wandelingen en de car-

navalsmiddag. Ook het wijkfeest in samenwerking met de Wijkraad dat om de vijf 

jaar wordt gehouden werd als positief bestempeld in de enquête. Sommige activitei-

ten spreken de jeugd niet meer aan. Zondagmiddag iets voor 75-plussers organise-

ren. Kort samengevat: iedereen is positief en enthousiast over de Wijkstichting. We 

gaan even bekijken of we dit soort enquêtes vaker kunnen houden. Bedankt in ieder 

geval voor het invullen!  

De kerstbingo die gepland stond op 15 december gaat niet door; wordt een paasbin-

go op 13 april. Een paar maanden geleden is Vera van Rooij hier komen spreken over 

Recipes for Life en vroeg ons dit initiatief te ondersteunen; Er is besloten dit niet te 

doen. Elke buurtvereniging kan een kerstbijdrage van € 50,- aanvragen om te beste-

den aan de feestelijke aankleding van de straat met het oog op de feestdagen.  

 

Vanuit WOS: in maart staat er weer een overleg gepland. 

 

Vanuit Bewonersgroepen:  

Koetshuis: wij zitten al (of nog) in een diepe winterslaap.  

Schildwacht toren 1: wij gaan met de bewoners uit eten en we gaan later in het jaar 

de kerstboom zetten in de centrale hal. Ook hebben we nog een Nieuwjaarsborrel op 

de planning staan en ook komt ons ‘blaadje’ weer uit.  

Boterstraat/Combo: Karn heeft geen bewonerscommissie. Aan ons is daarom ook 

gevraagd om dingen te organiseren maar… we krijgen geen extra geld daarvoor! In 

2019 komt er iets groots op de planning trouwens.  

Ons Ommetje: wij hebben ons geplande buurtfeest afgelast in verband met het  

Stintongeluk. Wel houden we in december ons kerstfestijn.  

Almstein: tijdens de feestdagen wordt er bij ons ook zeer zeker wat georganiseerd. 

Heschepad: wij hebben een evaluatie gehouden naar aanleiding van het nazomer-

feest. Op het einde van het jaar  gaan ook wij een kerstboom zetten en onze nieuw-

jaarsreceptie gaan wij vieren in het Osse Kaashuis.  

Haagpoort / Oosthaag en Westhaag: wij hebben een leuke activiteit tijdens Hallo-
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ween gehouden, was ontzettend leuk geweest. Over een paar maanden hebben wij 

een kerstborrel en zetten we een kleine kerstboom.  

Schutterij: ook wij hebben een kerstborrel en een kerstboom op de planning staan, 

in het weekend van 15 december.  

Krinkelhoek: wij hebben de Buitenspeeldag ook georganiseerd, een Halloweenop-

tocht hebben we gehouden en op 28 december hebben we een Sinterklaasmiddag 

op de planning staan. Tenslotte nog een kerstborrel en wel op 22 december in de 

wijk.  

Schildwacht toren 3: wij gaan de hal van ons complex versieren en op 28 december 

hebben wij onze kerst- én Nieuwjaarsborrel.  

Schildwacht toren 2: tussen de kerstdagen en Nieuwjaar hebben wij ook een borrel 

gepland.  

Buurttuin Krinkelhoek: wij willen voor de minima bij ons in de buurt iets doen zo te-

gen het einde van het jaar en verder is het wachten op goed weer om weer de tuin in 

te kunnen!  

Dierenweide: de schapen zijn inmiddels weg en we hebben er nu zelf drie aange-

schaft. We hebben overal infobordjes opgehangen en later dit jaar zal de stal als 

kerststal versierd worden. Gelukkig mogen we de stroom van de buren ‘hebben’.  

Ringelenbug : ook wij hebben een borrel in de planning zitten in het begin van het 

nieuwe jaar en verder staat er een feest gepland verder 2019 in. Pepijn van de Wijk-

raad: kom alleen naar de volgende vergadering van de Wijkraad want dan komt er 

iemand spreken over speeltoestellen in de wijk (deze mededeling naar aanleiding van 

een vraag van dhr. van Ballegooij).  

Toernooiveld: wij zijn bezig met de kerstverlichting. Op 8 december zetten wij onze 

boom en hebben we meteen een kerstbijeenkomst. Gelukkig hebben we wat jongere 

mensen in de wijk gevonden die misschien wel mee willen helpen.  

Rotonde Krinkelhoek : Clemens Rigter: geen stroom bij rotonde Krinkelhoek; erg 

jammer. Paul van Hulten: moet ik het eerst met Menno over hebben; ga echt mijn 

best doen om ervoor te zorgen dat er stroom is voor de verlichting.  

Pastoor Bloemstraat: wij hebben een buurtfeest gehouden, een beetje in een aan-

gepaste versie gezien het Stint-drama. Er waren zo’n 100 mensen van diverse cultu-

ren. Straks ook weer een Sintmiddag en vervolgens gaan we later dit jaar nog een 

kerstboom zetten én gaan we presentjes brengen aan de oudere, eenzame wijkge-

noot.  

Harnas: wij hebben in augustus een straatbarbecue gehouden; die was erg geslaagd! 

De nieuwjaarsreceptie zal op een andere plek dan anders gehouden worden maar 

gaat zeker door!  

 

Vanuit ONS welzijn: ik mis in onze wijk een platform waar vraag en aanbod bij elkaar 

komen. Misschien een link maken op de vernieuwde website van de Stolp? Misschien 

Sociaal Team als agendapunt op de agenda een keertje?  
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Pepijn van de Wijkraad: wij als Wijkraad krijgen ook signalen binnen dat mensen het 

soms niet meer weten. Wij willen een sociale kaart op papier. ONS welzijn: wij heb-

ben op 27 maart een bijeenkomst voor bewoners en professionals elkaar kunnen 

ontmoeten. Pepijn van de Wijkraad: het bestuur van Meteoor is aan het veranderen. 

Er zijn mensen die als interim bestuur een nieuw bestuur willen creëren. Meteoor is 

een prachtig gebouw middenin de wijk maar helaas weten de bezoekers met name 

overdag Meteoor niet te vinden, jammer! Maar hier gaat verandering in komen. Me-

teoor moet een bloeiend centrum van de wijk worden. 

 

6. Wijkraad 

Wijkraad koopt ook een nieuwe tent! De oude tent kun je lenen bij ons. Kom op 26 

november vooral naar de vergadering van de Wijkraad. Zoals net gezegd, er komen 

veranderingen in het bestuur. 

 

7. Diapresentatie Jan Ulijn 

 

8. Wijkactiviteiten  

De voorzitter deelt mede dat de lampionnenoptocht een groot succes is geweest. Het 

weer was prachtig en de samenkomst op het Barbaraplein ook. De stoet is door de 

Wellen heengelopen en bij aankomst op het eindpunt kregen alle kinderen wat te 

drinken, een koekje én een presentje. Op 1 december vindt hier in Meteoor de Sin-

terklaasmiddag plaats; tot 25 november kan er hiervoor nog ingeschreven worden. Er 

zijn nu rond de 32 kids die aangemeld zijn.  

 

9. Rondvraag 

Buurttuin: als ik op Google ‘wijkstichting Oss’ intyp kom ik niet meteen bij jullie. De 

voorzitter deelt mede ernaar te gaan kijken. De penningmeester deelt mede dat 

kerstsubsidie in één keer over te maken, vergeet niet je IBAN nummer te vermelden! 

Koetshuis: Monopolyspel Oss; is dat beschikbaar? De voorzitter deelt mede dat het 

over een tijdje in de winkel ligt en voor de liefhebbers heeft hij het besteld; heeft hij 

het namelijk al een keertje over gehad. 

 

10.  Sluiting 

De volgende vergadering is op maandag 21 januari. Fijne dagen iedereen en hopelijk 

allemaal tot ziens op de nieuwjaarsreceptie in Bellevue op zondag 13 januari! 


