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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 19 september 2022 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 16 Mei 2022  
3. Ingekomen post 
4. Mededelingen 

a. Dagelijks Bestuur 
b. Kascontrole 
c. Bewonersgroepen 
d. Ons Welzijn 

5. Wijkraad 
6. Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën  
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
Ik hoop dat jullie er allen weer zullen zijn. Bij verhindering graag afmelden via mail : 
infodestolp@ckm-oss.nl  
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

Wijkstichting De Stolp 
 

 

http://www.ckm-oss.nl/
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
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Notulen CKM-vergadering maandag 16 mei 2022  

  

1.  Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Gelukkig zijn er 

her en der weer initiatieven opgepakt en fijn dat jullie er vanavond allemaal bij zullen zijn. 

Laatste vergadering alweer voor de zomervakantie. In september is pas weer de volgende 

vergadering. 

2.  Notulen 21 maart 2022   

 De notulen zijn goedgekeurd 

 3. Ingekomen post  

De penningmeester deelt mede alleen brieven van de bank binnen te hebben gekregen.  

 4. Mededelingen  

 

vanuit DB: De paasbingo van 2 april is erg gezellig verlopen en was een groot succes. Met 

kerst gaan we weer zo’n leuke bingo organiseren. Dus zet allemaal 17 december in je 

agenda. De Buitenspeeldag zit er ook weer aan te komen, woensdag 8 juni. 19 straten op 9 

locaties in Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. Wel wat minder straten dan eerst. Veel 

spellen in de verhuur, dus mocht je nog een spel willen huren voor de Buitenspeeldag, dan 

moet je snel zijn! Spelletjes svp 7 juni ophalen om 19.00 uur. Op 11 september vindt er ook 

weer een rommelmarkt plaats. Dit in samenwerking met de Wijkraad. Op 10 november is 

weer de lampionnenoptocht met als eindpunt bij ontmoetingscentrum Meteoor. Er wordt 

een andere route gelopen en wellicht doet basisschool De Evenaar nu ook mee dit keer. 

Natasja van De Evenaar hiervoor benaderen! Op 3 december komt Sint met zijn Pieten ook 

weer naar de Meteoor. Op 1 oktober vindt er een vrijwilligersavond plaats, een speciale 

avond om de kartrekkers ( met aanhang ) van elke buurtvereniging e.d. in het zonnetje te 

zetten en te bedanken voor hun inzet. Graag aanmelden voor deze avond! Wordt een 

leuke avond dus meld je aan! We gaan die avond onder andere jeu de boulen, het wordt 

een avondvullend programma.   

De kascontrole is ook weer gedaan; dit keer door Dinie en John. Dinie: alles is echt keurig 

bijgehouden door de penningmeester. Alles is sluitend. John en Hans gaan in 2023 de 

kascontrole doen. 

Vanuit Bewonersgroepen:  

Schildwacht toren 1: Na de vakantie gaan we een gezellige middag met de bewoners 

plannen.  

Ons Ommetje: we hebben weer jeu de boules gedaan en ook gaan we dit jaar ons 25-jarig 

bestaan vieren.  

Cor, bestuur Meteoor: leuk om bij deze vergadering een keertje aanwezig te zijn. In oktober 

2021 is er een keer een poging gedaan om hier in Meteoor een avond te organiseren 

aangaande grondvervuiling in een aantal straten in deze wijk en in het centrum. Die avond is 

toen niet door kunnen gaan en wordt dan ook 22 juni aanstaande gehouden. Van 19.00 tot 
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20.00 uur. Er is een aantal mensen dat uitleg komt geven aanwezig. De straten lopen 

ongeveer vanaf Bourgondiëstraat, Oijenseweg, Begijnestraat, omgeving Grote Kerk, Isabella 

van Portugalstraat et cetera. Plattegrondje ligt nu hier ter inzage. Best een groot gebied. 

Buurttuin:  het groeit en bloeit allemaal mooi bij ons. 11 juni houden we een open dag in 

onze buurttuin aan de Brabantstraat.  

Toernooiveld: we hebben niks gepland. Misschien in de zomer wel een barbecue.  

Grimberg: Wij doen mee met de Buitenspeeldag. Ook plannen we een avondje voor de 

ouderen, in september zal dat zijn.  

Veekraal: de borrel is goed verlopen en ik heb iemand gevonden die samen met mij leuke 

dingen wil gaan organiseren. Hopelijk wordt het iets!  

De Straatjes: met Pasen hebben we veel gedaan en nu zijn we bezig met de organisatie van 

de Buitenspeeldag.  

Dierenweide: onze lammetjes gaan binnenkort naar een andere boerderij. We zijn bezig 

met nieuw hekwerk en ook hebben we plannen voor een buurtbarbecue.  

Boterstraat: voor de busreis hebben we nu zestien mensen die mee willen maar we kunnen 

helaas dus niet met de bus; die rijdt niet met zo weinig mensen. Vroeger was er veel animo; 

nu helaas niet meer en er zijn ook flink wat mensen overleden. Jammer. En we hebben zelfs 

nu ook al Combo erbij betrokken. Ik rijd nu zelf straks de bus. Wordt toch wel een leuk 

uitstapje.  

Peter: mijn wijk (wijk omgeving Hertog Hendrik I straat e.d.) ligt  totaal op z’n gat. Valt niks 

meer te organiseren. Iedereen is te oud, dood of heeft simpelweg geen interesse. Dus wie 

interesse heeft; ik kan wel meehelpen in andere wijken/straten/buurten waar men om 

helpende handjes verlegen zit.  

Schildwacht toren 2: In juli, 2 juli om precies te zijn, vieren wij ons 25-jarig bestaan. We 

gaan met de boot en eindigen bij Moeke Mooren en gaan er daar een leuke middag van 

maken. Met kerst gaan we ook weer wat organiseren, waarschijnlijk een borrel.  

Schildwacht toren 3: wij zijn ook bezig met de organisatie van een leuke dag omtrent ons 

25-jarig bestaan, eind augustus zal dat zijn. 14 Mei hebben we een open dag gehad van ’t 

Hoefke; dat is een tuinvereniging waar ik lid van ben. We hebben best wat aanloop gehad; 

het was een gezellige dag met stralend weer. Zelfs de aanwezige kinderen vonden het leuk! 

In de avond hadden we een leuke avond met de leden van de vereniging bij de Naaldhof. 

Vrijwilliger Meteoor: op uitnodiging ben ik hier vanavond om naar jullie te luisteren. 

Koetshuis: nog steeds niks van de grond bij ons helaas. 

 

Vanuit ONS welzijn: We hebben het op het moment druk met allerlei initiatieven. Iemand is 

bezig met een kookclub en er is ook nog een aantal activiteiten wat met deze buurt te 

maken heeft, waaronder een wandelclub en bewegen voor ouderen. Onlangs zijn er zo’n 30 

personen de wijk ingetrokken en hebben vragen ingevuld; vragen met betrekking tot 

sporten in de wijk. Kunnen er bijvoorbeeld fitnesstoestellen in het openbaar worden 

geplaatst, bijvoorbeeld in de vorm van een beweegtuin. Ook merken we bij ONS welzijn een 

toename van individuele vragen. En de vrije inloop hier in Meteoor wordt dan ook vaak 

bezocht. Op maandag en woensdag is deze. 32 personen zijn er trouwens onlangs de wijk 

ingetrokken, dat zijn de wijken die vallen onder CKM. In de Ruwaard waren er 67 mensen.  
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5. Wijkraad  

Paul van Hulten: elke vier jaar worden nieuwe verkiezingen gehouden voor nieuwe mensen 

die de Wijkraad gaan vormen. De procedures lopen nog en de nieuwe wijkraad moet nog 

gevormd worden.  

 

6. Voortgang activiteiten / nieuwe activiteiten  

Paul van Hulten: ik heb in het begin van de vergadering al verteld wat er allemaal op de 

agenda staat. Dinie van de Buurttuin: misschien is het leuk idee om een fietstocht te 

organiseren in combinatie met de open dag van de buurttuin? Misschien dat de 

wijkstichting voor de drankjes kan zorgen? Paul: ik zorg dat het rondgaat; als jij mij de info 

mailt dan, Dinie? Ook deelt Paul mede dat als je iets hebt dat je graag op de agenda wilt 

plaatsen je dit door kunt geven via het mailadres van CKM.  Cor: lijkt me leuk om een keetje 

iets voor de jeugd te organiseren. Heb al contact gelegd met basisschool ’t Kleurenbos. Ik 

stuur jou informatie Paul, dat je dan door kunt sturen. Discussie volgt nu over dat er iets 

met de jeugd en niet voor de jeugd georganiseerd moet worden. Meteoor wil iets opzetten 

voor de jeugd. Hoe halen we jongeren binnen? 10 juni een avond hiervoor op de planning. 

Zijn op verschillende niveaus hiermee bezig; verschillende leeftijdniveau’s. We zijn sowieso 

bezig om de Meteoor meer bekend te maken in de buurt. Buurt moet er echt bij betrokken 

worden.  

 

7. Rondvraag  

Inschrijven voor de rommelmarkt is vereist, komt nog bericht van. Kinderen kunnen ook een 

kraampje huren en spullen verkopen; er zijn 65 kramen te huur. Nezahat van ONS welzijn: 

Bijdrage Buitenspeeldag: € 50,-  van de wijkstichting, € 37,50 van ONS welzijn en ook nog 

eens € 37,50 van de gemeente. Geld ophalen in Meteoor. Ook nog even nagaan wat de 

Wijkraad eventueel kan bijdragen aan deze middag. Nezahat zal met wijk coördinator Lieke 

overleggen. ONS welzijn heeft ook spandoeken voor de Buitenspeeldag. Die kun je 

ophangen op een zichtbare plek in de straat als (voor)aankondiging dat die middag 8 juni de 

Buitenspeeldag plaatsvindt. 

 

8. Sluiting 

Einde vergadering 21.23 uur. Iedereen  een fijne vakantie en tot maandag 19 september, 

20.00 uur in de Meteoor. 


