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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 23 Maart 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 20 januari 2020  
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
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NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 20-01-2020 

1. Opening 

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

welkom op deze eerste vergadering van 2020. Iedereen natuurlijk ook nog de 

beste wensen! We zijn met een grote groep vanavond. Afmeldingen zijn er van 

Sjanneke, Rob Hermes, Theo van Ballegooij, Haagpoort en R. van Orsouw van 

Grimberg. 

 

2. Notulen 16-09-2019 

Notulen zijn goedgekeurd; geen op- en/of aanmerkingen 

 

3. Ingekomen post 

Niks binnengekomen 

 

4. Mededelingen  

vanuit DB: we hebben een evaluatie gedaan van enkele activiteiten. We hebben 

de begroting 2020 opgesteld en vanuit daar een aantal activiteiten voor dit jaar 

gepland. Dit zijn een Nieuwjaarsreceptie, paasbingo, fietstocht, Buitenspeeldag, 

rommelmarkt, lampionnenoptocht, Sinterklaas en een kerstbingo. Een vol pro-

gramma zoals jullie horen. Hopelijk is er vanuit jullie allemaal veel animo!  

 

Vanuit WOS: nog steeds geen bijeenkomst geweest. 

 

Vanuit Bewonersgroepen: 

Krinkelhoek: wij zijn druk bezig met het organiseren van de Buitenspeeldag. We 

hebben rondom de kerstperiode een gezellige kerstborrel gehouden. Met de 

jeugd gaat het goed bij ons in de wijk, de ouderen sluiten helaas niet zo snel aan. 

Jammer!  

Buurttuin Krinkelhoek: wij hebben leuke kerststukjes voor minima gemaakt en 

gegeven. Misschien dat we een keertje een open dag houden zodat mensen alles 

over ons te weten kunnen komen. Misschien is het dan ook wel een leuk idee om 

tijdens de fietstocht langs ons te fietsen?  

Boterstraat/Combo: wij hebben onze nieuwjaarsborrel gevierd in ’t Hof in de 

Houtstraat. Nieuwe bewoners zijn er wel maar het zijn of jonge mensen of buiten-

landers die beiden jammer genoeg niet echt meedoen. Wij krijgen helaas alleen 

geld van Brabant Wonen om iets te doen aan het pand, niet voor andere dingen. 

Wordt lastig voor ons op die manier om nog wat leuks te organiseren voor de 

mensen. Wel weten we dat bewoners best wat willen betalen voor een leuke acti-

viteit dus dat is dan wel weer positief.  
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Hoeckenburg: 25-jarig jubileum met straatfeest vindt dit jaar plaats en rondom 

de kerstperiode hebben we een nieuwjaarsborrel georganiseerd. Alleen wat bij 

ons jammer is is dat de straat gescheiden is door middel van paaltjes op de weg. 

De mensen die aan de andere kant wonen hebben geen interesse om mee te doen 

met onze activiteiten. Jammer. Gelukkig is iedereen die wel meedoet erg enthou-

siast.  

Pastoor Bloemstraat: wij hebben ook een kerstboom gezet en zo’n 50 ouderen 

een leuk presentje gegeven. We zijn nu bezig met de planning voor dit jaar. 

Heschepad: wij hebben rondom de kerstperiode het trappenhuis en de hal ver-

sierd en een kleine attentie aan iedereen gegeven. Op onze receptie zijn 32 men-

sen aanwezig geweest, best veel. Wij hanteren een bijdrage van € 6,-, ook voor 

het lief en leedpotje.  

Almstein: op 5 januari hebben wij onze nieuwjaarsborrel gehouden. Was erg 

leuk geweest. In augustus hebben we een straatfeest.  

Heraut: wij hebben onze nieuwjaarsborrel in Meteoor gehouden. Was erg goed 

gegaan, een mooie mix van jong en oud. Misschien dat we de Buitenspeeldag ook 

weer oppakken. Er zijn wat nieuwe, jongere mensen in de straat komen wonen 

dus wie weet.  

Ons Ommetje: wij hebben een kerstfestijn gevierd bij een bewoner op de oprit. 

En we hebben alle leden van de buurtvereniging een kerstattentie gegeven. Met 

Pasen gaan we eieren verstoppen, we gaan een vrijwilligersdag vieren en we 

doen natuurlijk mee aan de Buitenspeeldag.  

Schildwacht toren 2: wij hebben ook onze hal mooi versierd tijdens de kerstda-

gen, op 4 januari een leuke nieuwjaarsreceptie gehouden en in mei staat er weer 

een leuke verrassing op de agenda.  

Schildwacht toren 3: ook wij hebben een borrel gehouden, op 27 december in 

de hal van het complex. Was weer erg gezellig geweest. Bij ons neemt iedereen 

een hapje of een drankje mee. Ook met Pasen gaan we de hal versieren.  

Ons Ritme: wij hebben begin december een mooie boom met dito verlichting ge-

plaatst en op 30 december oliebollen gegeten bij iemand in onze straat. Op 4 ja-

nuari hebben we weer alles opgeruimd. Binnenkort steken we de koppen weer 

bij elkaar om meer dingen af te spreken die we dit jaar kunnen gaan ondernemen. 

Wij hebben een grote map vol ideeën, makkelijk voor anderen die dan over een 

paar jaar ‘moeten’ organiseren; hoeven ze deze map er maar bij op na te slaan.  

Dierenweide: wij hebben natuurlijk ook de stal versierd en nu zijn we bezig met 

bemesten en omspitten. Misschien dat er bij ons ook een straatfeest gepland gaat 

worden. De gemeente zal in april water en stroom gaan aanleggen.  

B.I.O.: wij zijn ook bezig met allerlei plannen maken maar eerst gaan we het ani-

mo checken. Wij doen wel zeker mee met de Burendag. Van de gemeente hebben 

we trouwens zout, bezems, bakken en vegers gekregen om bij eventuele sneeuw-

val de stoepen sneeuwvrij te houden. Bij ons wonen veel oudere mensen en dan 

is het wel zo veilig om hen op geveegde stoepen te kunnen laten lopen. Als je dit 

voor jouw buurt ook wilt; de gemeente bellen en vragen naar Sjaak vdr Loop.  
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Toernooiveld: wij hebben een leuke kersttijd gehad. Wel moeten we komend 

jaar echt gaan kijken voor nieuwe verlichting. We hebben diverse leuke mini-

kerstborrels gehouden en meteen daarna een bedankavond voor al die mensen 

die weer een helpende hand hebben toegestoken. Ook gaan we dit jaar de Buiten-

speeldag organiseren in de straat.  

Posterije: 4 januari hebben we een gezellige bijeenkomst gehad met een goede 

opkomst. In de zomer plannen we een barbecue. 

Schildwacht toren 1: wij hebben ook een mooie kerstboom gezet in de hal van 

ons appartementencomplex waarbij gezellige accordeonmuziek te beluisteren 

was. Op 4 januari hebben wij een leuke borrel gehouden en de rest plannen we 

nog in.  

Schutterij: wij hebben ook een kerstboom in de straat gezet en een borrel geor-

ganiseerd alleen is helaas bij ons de opkomst nooit zo hoog. We gaan ook mee-

doen met de Buitenspeeldag en ook plannen we een straatfeest. 

 

Vanuit ONS welzijn 

De Buitenspeeldag vindt plaats op 10 juni en de informatieavond is op 18 februa-

ri van 19.30 tot 21.30 uur bij ONS welzijn. Op de website van ONS welzijn ( 

www.ons-welzijn.nl )kun je formulieren downloaden. Meer informatie ook via 

buitenspeeldag@ons-welzijn.nl, L. Jansen of P. vd Poort. ( tel nummer : 088-

3742525 ) 

Activiteiten in de Binnenstad : inloopochtenden  op dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 10.00 uur tot 12.00 uur. Inloopmiddag op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 

uur. Donderdagmiddag, broodje Binnenstad van 12.30 uur tot 14.00 uur ( brood 

zelf meenemen ) 

 

5. Wijkraad 

Bezig met de nieuwe wijkcoördinator met het werven van nieuwe mensen. Als je 

vragen hebt, stel ze dan gerust! Dan krijg je meer informatie. De verlichting op de 

rotonde doet het. Komt een permanente mast. Hierover volgt een discussie. Zijn 

op het moment hard intern bezig en binnenkort is er een openbare vergadering 

waarbij iedereen welkom is, maandag 27 januari is dat. Paul geeft aan bij het ont-

vangen van een uitnodiging deze door te sturen naar het mail bestand van de 

Wijkstichting. 

 

6. Diapresentatie Jan Ulijn 

 

7. Wijkactiviteiten  

Paul: in de vergadering van het DB hebben we de activiteiten geëvalueerd. De 

bingo in december was erg geslaagd. Die gaan we dus zeker dit jaar nog een keer-

tje organiseren en wel op 4 april hier weer in Meteoor. Ook lopen de Sintmidda-

gen altijd erg goed; Sint zal dus weer zijn opwachting maken in Meteoor en wel 

op 28 november. De paasbingo is dus de eerste activiteit en daarna is het de beurt 

http://www.ons-welzijn.nl/
mailto:buitenspeeldag@ons-welzijn.nl
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aan de Buitenspeeldag. Ook willen we een fietstocht plannen, wellicht ergens in 

september.  Ook leuk een keertje een jeugdbingo organiseren misschien (tip van 

Krinkelhoek). Jan: wat ook erg leuk is is de wandeling ‘Sprookje van de Mette-

geupel’. Dit is een leuke wandeling; ook voor kinderen. Ook een wandeling door 

de stad is natuurlijk ook altijd leuk. Met een klein groepje kun je dan een team 

vormen waarbij je in een soort quizvorm speelt. 

 

8. Rondvraag 

Annemarie: de prullenbakken mis ik; ik neem aan weggehaald tijdelijk in verband 

met het afsteken van vuurwerk maar komen ze terug? Wijkcoordinator: klopt ja; 

er zijn verschillende vuilnisbakken weggehaald en die komen ook niet meer te-

rug. Ligt ook aan de financiën van de gemeente. Maar mail aub de plekken door 

waar nu geen vuilnisbak meer te vinden is! 

 

9.  Sluiting 

Iedereen bedankt voor je aanwezigheid! Tot maandag 23 maart op de volgende 

vergadering. 


