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Sinterklaas 

rendag 

14 November Lampionnenoptocht 

18 November Openbare vergadering Wijkstichting De Stolp 

14 December Kerstbingo 

12 Januari 2020 Nieuwjaarsbijeenkomst Wijkstichting De Stolp 

 

Nadere informatie: 

www.ckm-oss.nl  

 

Wilt u deze Nieuwsbrief per 

mail ontvangen stuur dan een 

mail naar : 

infodestolp@ckm-oss.nl  

Op zaterdag 30 november 2019 van 14.00 - 16.30 komt de Sint met  
zijn pieten naar Ontmoetingscentrum Meteoor aan de Oude Litherweg 20  
in Oss.  

Kinderen van de wijken: Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel en Oijense Zij  

van 2 tot en met 7 jaar zijn samen met hun ouders/begeleiding van harte welkom!   

Vraag aan je ouders of begeleider of ze je naam, jongen/meisje, hobby's en leeftijd voor   

18 november door willen geven aan:  

infodestolp@ckm-oss.nl 

of opsturen naar:  

wijkstichting De Stolp, St Barbaraplein 6, 5341 LK   Oss. 

 

 

Burendag 

Agenda 

Lampionnenoptocht 

 Op donderdag 14 november 2019 organiseert Wijkstichting De Stolp samen met de Mettegeupelschool en 
Nicolaasschool een Lampionnenoptocht. Deze tocht begint om 18.15 uur vanuit de Nicolaasschool (Koornstraat) 
en dezelfde tijd vanuit de Mettegeupelschool (Litherweg). Deze twee tochten zullen, via Woonzorgcentrum De 
Wellen, omstreeks 19.00 uur samenkomen op het St Barbaraplein. ( Naast de Groene Engel ). 
De kinderen met hun begeleiders zullen daar worden ontvangen met muziek, iets te drinken en een verrassing 
Hopelijk is het droog weer. Wanneer er kinderen zijn die niet op een van de twee scholen zitten, en toch graag 
mee willen doen dan kunnen zij zich bij een van de twee scholen aansluiten. 
Wanneer u langs de route woont  zou het leuk zijn voor de kinderen als u naar buiten komt om naar de tocht te 
kijken en kaarsjes voor de ramen zet. 
 

Zaterdagmorgen om half 11 gingen we de straat afsluiten en de tenten opbouwen. 
Grandioos! Er stond een grote groep vrijwilligers klaar om mee te helpen, ze hadden er zin in. Firma Alani verhuur kwam het 
springkussen opzetten en het meubilair brengen. Vanwege de slechte weersvoorspelling hadden we gelukkig 20 bij 4 m 
tenten, om 12.30 uur was alles gereed. 13.00 uur kwamen de eerste al op de koffie, de barbecues werden ook al aan gemaakt. 
Gelukkig hadden we de tenten want toen kwam er een regenbuitje , die gelukkig heel snel verdwenen was. De hele middag is 
het verder droog gebleven en de tenten raakten goed vol, er is goed gegeten en veel gebuurt. De opkomst was 97 
volwassenen en 28 kinderen, van vele culturen. 
Marcel van Dinther hield de kinderen mooi bezig met zijn papiervouw kunst, en de dames van het Zonneschijntje hadden het 
druk met schminken. Onze dank gaat ook uit naar het bezoek van Brabantwonen, de Stolp, wijkraad CKM, Onswelzijn, en de 
Iman van de Ulumoskee. Rond 18.00uur zijn we gestopt vanwege de dreiging van het weer, en met nog meer hulp was alles in 
1 uur opgeruimd en de straat was leeg en schoon. 
We zijn de vrijwilligers enorm dankbaar anders was het een hele klus voor ons geweest. 
 

Verslag Pastoor Bloemstraat 
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