Wijkstichting De Stolp

6e jaargang
Nr : 1

www.ckm-oss.nl
infodestolp@ckm-oss.nl

Operatie Steenbreek
Minder wateroverlast bij hoosbuien? Begin bij jezelf!
Het weer in ons land wordt meer en meer onvoorspelbaar. Steeds vaker hebben we te maken met enorme
hoosbuien of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot veel overlast. En droogte
leidt tot schade en lage grondwaterstanden. Als gemeente wordt er samen met Waterschap Aa en Maas
verschillende maatregelen genomen om problemen te voorkomen. Maar ongeveer 40% van de stedelijke
oppervlakte is in bezit van particulieren, dus we hebben ook uw hulp nodig.
Doet u mee?
Als inwoner kunt u zelf helpen. Bijvoorbeeld door water in uw eigen tuin af te voeren in plaats van in het riool.
Dat kan door water op te vangen in een regenton. En door uw tuin te vergroenen.
Voordelen van een groene tuin:
Groen neemt water op en daarmee wordt tijdens extreme regenval het riool minder belast.Dit verbetert de
luchtkwaliteit en verlaagt de concentratie fijnstof, het geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers,
het vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren, het zorgt voor minder omgevingsgeluid, het
vermindert stress en is goed voor gezondheid en welzijn en het verhoogt de waarde van de woning
Wat kunt u zelf doen?
Kijk eens goed rond in uw eigen tuin. Zijn al die stenen en tegels wel echt nodig? Met minder tegels kan het water
makkelijker weg en ziet de tuin er veel mooier uit. Alle kleine beetjes helpen al! Hoe kunt u uw tuin heel
eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen maken? Een paar tips:
Vang het regenwater op, haal tegels uit de tuin, ga moestuinieren, kies makkelijke planten, maak je dak groen en
vergroen samen met buurtgenoten
Meer weten?
Kijk voor meer informatie eens op www.operatiesteenbreek.nl Houd ook de site www.duurzaamOss.nl
in de gaten.
Zoekt u meer tips om uw huis en tuin klimaatbestendig te maken? Ga dan naar www.huisjeboompjebeter.nl U
kunt ook de gratis app downloaden en de score van uw eigen tuin bepalen.
Tonnie 25 jaar

Op de wijkstichtingsvergadering van 18 juni 2018 is Tonnie van Dolleweerd in
het zonnetje gezet. Tonnie zet zich vanaf 1 juli 1993 in voor de wijkstichting als
bestuurslid. Het mooie was dat Tonnie totaal verrast was met deze
gelukwensen.

Monopolyspel Oss
De geruchten kloppen, Oss krijgt een eigen Monopolyspel! Tafelronde 73 Oss werkt momenteel aan een
stadseditie van het wereldberoemde Monopoly spel!
Het Osse Monopolyspel is een éénmalig initiatief van Tafelronde 73.
De opbrengsten van het spel komen volledig ten goede aan het
project Freedom Through Education (FTE).
Deze stichting is een initiatief van Round Table India, ze bestaat sinds 1998
en bouwt scholen in India om kansarme kinderen een opleiding te geven.
Zo wil FTE analfabetisme uitroeien.
Eind 2018 wordt het Monopolyspel Oss geproduceerd.
Omdat de wijkstichting een kanskaart heeft gesponsord is het spel
bij bestelling via de wijkstichting met € 10,= korting te verkrijgen. ( € 39,95 i.p.v. € 49,95 )
Bestelling kan via e-mail infodestolp@ckm-oss.nl
Brabantse Middag
Dank zij de giften van Brabant Wonen en Wijkstichting de Stolp genoten onze bewoners Van de Appartementen
Complexen de Karn en de Combo in de Boterstraat van een fantastische Brabantse Middag.
Vrijdag 11 Mei was Cult. Centrum “De Binnenstad” omgetoverd tot een Brabants Domein.
Onze bewoners werden deze middag ontvangen met een heerlijk kopje koffie of thee versierd met een heerlijke
roomsoes.
Verder ontvingen zij nog 2 extra Consumptiebonnen om vrij te besteden.
Tijdens het optreden van Duo Cor Swanenberg werden de bewoners diverse malen getrakteerd op iets hartigs.
Het Duo Cor Swanenberg vermaakte de bewoners met prachtige Brabantse levensliedjes en heerlijke verhalen
over vroeger.
Uit dit optreden bleek dat Cor Swanenberg niet alleen een fijne zanger is maar ook een echte verhalen verteller.
Alles op z’n Brabants met heel veel humor. Het was echt voor iedereen “Genieten Geblazen”.
Er was tussen de optredens voldoende ruimte en tijd om lekker te buurten en onze nieuwe bewoners te leren
kennen.
Aan het einde van de middag was er nog een grote loterij met heel veel prijzen.
Ook de kadebonnen, geschonken door bevriende Osse ondernemers, vielen in goede aarde.
Waardering door de bewoners werd uitgesproken voor de Bewonerscommissie en ook voor “ rasbedelaar” Cor
Laponder.
Al met al een fijne middag die hopelijk weer een vervolg kan krijgen in 2019.
De Bewonerscommissie.
Opening Cruijff court

Cruyff Court aan de Brabantstraat in Oss officieel in gebruik genomen op 23 juni 2018
Wethouder Kees van Geffen sprak in zijn korte speech over het
belang van sporten, de daarbij behorende gezondheid en zijn hoop
dat het Cruyff Court zal uitgroeien tot een heuse ontmoetingsplaats
voor de wijk. Vervolgens mochten een aantal bobo's, waaronder
Vincent Janssen, het opnemen tegen de OSS '20-dames. Janssen
besliste kort voor tijd het duel met een fraaie treffer, waarna hij
vele keren op de foto ging, handtekeningen zette en drie oranje,
gesigneerde ballen het talrijke publiek inwierp.

Buitenspeeldag
Buitenspeeldag in de Pastoor Bloemstraat.
Ook dit jaar heeft de bewonersgroep weer een mooie buitenspeeldag georganiseerd met een super groot
springkussen en andere spelletjes.
Om 12.00uur zijn we begonnen met het opbouwen van alles, we hebben veel hulp gehad vanuit de buurt.
Met het leveren van de stroom maar ook met het sponsoren van drank, hapjes, snoep, enz. De kinderen en
de volwassenen hebben zich zeer goed vermaakt, er is fijn gespeeld maar ook fijn gebuurt met vele
nationaliteiten. We waren ook blij met het bezoek van de Gemeente, Ons Welzijn, BrabantWonen, de Stolp,
Wijkagent, en de wijkraad-CMK. Onze dank hiervoor. Bij het einde van de middag lieten de frietjes met de
loempiaatjes zich zeer goed smaken, Dank aan Happy Corner Katwijkstraat. Om 17.30uur heeft iedereen
meegeholpen met het opruimen en was de straat schoon en leeg.
Bewonersgroep Past. Bloemstraat e.o.
Helma en Bert, Hermien en Rini, Ria en Rinie

Rommelmarkt
Op zondag 9 september 2018 organiseren Wijkraad CKM en Wijkstichting De Stolp
een “ROMMELMARKT”. Deze zal worden gehouden op het grasveld tussen
Kasteel en de Bourgondiëstraat. De markt is van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Het opbouwen is vanaf 08.30 uur. U bent van harte welkom.
Wilt u zelf een kraam in de vorm van een schragentafel dan kunt u zich tot
10 september 2017 aanmelden via e-mail : infodestolp@ckm-oss.nl
De schragentafels zijn 70 x 300 cm met 1 tafel per deelnemer. Deelname is gratis.
Hierbij graag vermelden uw naam, adres en telefoonnummer.
Er zijn 60 kramen en Op =Op. Iedereen die zich aanmeldt krijgt na 25 augustus bericht.
Inlichtingen : John Sebregts

( 06 – 11 05 01 26 ) of Paul van Hulten

( 06 – 31 75 81 71 )

Bingoavond
Op 15 december 2018 organiseert Wijkstichting De Stolp een Bingoavond . Deze avond wordt gehouden in
Ontmoetingscentrum Meteoor en begint om 19.30 uur. Zet dit alvast in je agenda en zegt het voort. Nadere
gegevens volgen nog.

Recipes for life
Wil je meedoen bij de “Recipes For Life” ?? Meld je dan aan. Zie onderstaand bericht

Recipes for life – DOE JE MEE?
Een community-art theaterproject in Oss, waarin de recepten voor de keuken een metafoor
worden voor de ingrediënten en de keuzes voor het leven.
Over en met Nederlanders uit alle windrichtingen:
ouderen/jongeren, allochtonen/autochtonen, arm/rijk,
hooggeschoold/laaggeschoold, homo/hetero,
protestant/katholiek, islamitisch/boeddhistisch,
materialistisch/spiritualistisch, werkzaam/werkeloos,
pessimistisch/optimistisch,
‘Dé Nederlander bestaat niet’ (Koningin Maxima) -

‘Nederland polariseert’ (Media)

In dit project onderzoeken we de denkbeelden en (voor)oordelen over en weer. Dat doen we
door samen te koken en samen te praten over het recept voor het leven. Zijn we nou écht zo
verschillend?
Wat willen we bereiken:
- onderlinge verbinding tot stand brengen tussen verschillende sociale groepen
- vooraannames en vooroordelen nuanceren
- empowerment realiseren door culturele participatie
Waarom:
Door de mondialisering lijkt het alsof we steeds meer over elkaar weten. Maar we praten
vooral OVER elkaar, niet MET elkaar.
Hoe:
We gaan samen koken, samen praten, samen creëren:
-> theatervoorstelling verdeeld over meerdere intieme locaties in de stad
-> kookboek met recepten voor de keuken én het leven
-> kookfilmpjes met recepten voor de keuken én het leven
-> spin-off theatervoorstelling voor het onderwijs
Een aantal voorbeelden van samenwerkingen:
Stichting Thuis in Oss, Hooghuis Oss, Centrum management, Wijkstichting CKM, Theater van de Stad,
Global Goals, Gemeente Oss, voedselbank Oss, Dalco Food, Kringloopwinkel Oss.
Planning:
Voorbereiding: voorjaar/zomer 2018 - uitvoering: oktober 2018 t/m januari 2019
Door:
Uitvoering door Letizia Rompelberg (Theatergroep Hertog Zout) en Vera van Rooij (Muzelinck, Oss) en
een productioneel en artistiek team. Wij zijn te bereiken via telefoon Muzelinck 0412-623727 en via
de mail: vera.vanrooij@muzelinck.nl of letizia@hertogzout.nl

Website
Binnenkort wordt de website van de Wijkstichting vernieuwd. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG). Op 25 mei jl is er een wet gekomen waarin de privacy van
onze leden moet zijn gewaarborgd. Vanuit de Wijkstichting is een Privacyverklaring opgesteld die op de nieuwe
web-site zal worden weergegeven. Diegene die in onze administratie bekend zijn zullen t.z.t. hierover worden
geïnformeerd.
Vakantie

