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Corona  

Agenda 

18 Oktober 2021 Openbare vergadering Wijkstichting  

27 November bezoek Sinterklaas aan Wijkstichting 

18 December Kerst Bingo in Meteoor 

 

 

Nadere informatie: 

www.ckm-oss.nl  

Wilt u deze Nieuwsbrief per 

mail ontvangen stuur dan 

een mail naar : 

infodestolp@ckm-oss.nl  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-_______________ 

Het is al weer enige tijd geleden dat de Nieuwsbrief is verschenen. Dit heeft  

alles te maken met de pandemie Corona. Corona heeft ons lang in de greep  

gehouden waardoor er weinig activiteiten zijn geweest en er ook weinig te  

melden was vanuit onze wijken. Eindelijk is er meer mogelijk om de  

leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Toch heeft niet iedereen helemaal  

stil gezeten. Er zijn activiteiten in de wijken geweest bijv. waar mensen zijn verrast door het krijgen van 

een presentje als opkikkertje. Ook komen gelukkig de buurtevenementen weer meer op gang. Laten we 

hopen dat deze positieve beweging door blijft zetten en we uiteindelijk weer een zo normaal mogelijk 

leven kunnen leiden.  

 

Burendag Pastoor Bloemstraat 

Na ruim 1 jaar geen activiteiten in de buurt vanwege de corona regels,  
vonden de buurtbewoners, dat als het kon, om toch een buurtfeest te  
houden. We zijn huis aan huis geweest wie er zin in had, en dat waren  
95 volwassenen en 38 kinderen. Genoeg om met burendag een groot  
buurtfeest te organiseren op zaterdagmiddag 25 september in de  
Vorstershoekstraat. 
Om 10.00 uur waren de eerste buurtbewoners er al om mee te helpen alles op te bouwen. 
Het springkussen stond er al om 11.00 uur en konden de kinderen er al gebruik van maken. 
Om 13.00 kwamen de eerste bewoners en het feest kon beginnen, het zonnetje was erg lekker. 
Iedereen heeft zich goed vermaakt, met o.a. lekker eten, buurten, en kijken hoe de kinderen speelden 
of geschminkt werden.  
Een groot compliment voor de mensen die de barbecues hebben gedaan. 
We hadden er 1 die was speciaal voor onze buitenlandse buurtbewoners (halal). En daar werd heel veel 
gebruik van gemaakt.  
De hele middag is super leuk verlopen, om 19.00 uur zijn we gestopt. In 1 uur was alles opgeruimd en 
de straat helemaal schoon, ook weer met de vele hulp. 
 
Bewonersgroep Past. Bloemstraat e.o. 
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 Sinterklaas  

Op zaterdag 27 november 2021 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 

 

U krijgt hiervan een bevestiging mail.  

 

 

 

 

  

Kerstbingo  

 

Op zaterdagavond 18 december 2021  

om 20:00 uur houdt Wijkstichting De Stolp  

een Kerst Bingo in Ontmoetingscentrum  

Meteoor, Oude Litherweg 20 te Oss.  

(zaal open om 19:30uur)  

Kaarten kosten € 10,00 per setje voor 6 ronden, 

en iedereen die meedoet krijgt 2 consumpties.  

Kom gezellig met ons meedoen !  

Wel even van tevoren doorgeven als je komt.  

Geef hiervoor je naam en adres door via  

een mail naar infodestolp@ckmoss.nl 

 

 

 

ONS welzijn komt in de wijk te zitten!  
  
Per 1 januari 2022 is het sociaal team van ONS welzijn in  
Ontmoetingscentrum Meteoor aan de Oude Litherweg 20  
in Oss gevestigd. 
Het sociaal team is bereikbaar voor bewoners voor diverse hulpvragen,  
informatie en activiteiten die in de wijk plaatsvinden. 
  
Heb je een vraag over de activiteiten in de wijk of over Ontmoetingscentrum Meteoor, neem dan 
contact op met de opbouwwerker van ONS welzijn: Nezahat Akbal. 
E-mailadres: nezahat.akbal@ons-welzijn.nl 
Telefoonnr.: 0614342408 
 

 

Ons Welzijn  

RaRa wat is dit ? 

Wie kan raden wat dit is ? Wanneer je het 

weet stuur dan de oplossing naar : 

infodestolp@ckm-oss.nl 

 
 

 

 

mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
mailto:infodestolp@ckmoss.nl
mailto:nezahat.akbal@ons-welzijn.nl
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl

