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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 November 2018 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 17 September 2018  
3. Ingekomen post 
4. SEC (Eline van der Perk) 
5. Uitslag enquête  
6. Mededelingen 

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

7. Wijkraad 
8. “Verekkenes” lang geleden !! ( Jan Ulijn ) 
9. Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën  
10. Rondvraag 
11. 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
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl
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NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 17-09-2018 

1. Opening 

De voorzitter opent rond 20.00 uur de eerste vergadering na de zomervakantie en 

heet iedereen van harte welkom. De afmeldingen van vanavond zijn: B. Post, T. van 

Ballegooij, A. Visser, R. van Grunsven, D. Brands, P. Verhoeven, R. Hermes en T. Dol-

leweerd. Misschien dat straks ook nog de burgemeester met enkele wethouders ons 

een bezoekje komt brengen. 

 

2. Notulen 18-6-2018 

Bladzijde 1: x 

Bladzijde 2: x 

Bladzijde 3: x 

 

3. Ingekomen post 

De voorzitter deelt mede dat de Stolp voor 1 november haar jaarlijkse subsidieaan-

vraag moet indienen bij de gemeente. Verder is er geen post binnengekomen. 

 

4. Mededelingen  

vanuit DB: vanuit de Krinkelhoek is het verzoek gekomen om kleding aan te schaffen 

die daarmee de herkenbaarheid vergroot van mensen die meehelpen bij o.a. de Bui-

tenspeeldag. We hebben als DB besloten om dit niet te doen.  

Verder wordt er een nieuwe tent aangeschaft van 3 x 3 mtr. De huidige tent is versle-

ten. De nieuwe website is ook in de maak en verder deelt de voorzitter mede dat 

aanvragen voor de subsidie van 2019 pas uitbetaald kunnen worden wanneer de 

subsidie van de gemeente is ontvangen. Voor 1 november moet deze zijn aange-

vraagd en begin 2019 krijgen we bericht of de subsidie wordt toegekend. Tenslotte 

vraagt de voorzitter om even naar de privacy verklaring te kijken die op de website 

staat vermeld. Mochten hier nog vragen over zijn dan horen wij dat graag. 

  

Vanuit WOS: komen begin maart 2019 weer samen. 

 

Vanuit Bewonersgroepen:  

Haagpoort: helaas bij ons zo weinig animo dat we er aan hebben zitten denken om te 

stoppen maar gelukkig nu extra mankracht erbij; Oosthaag en Westhaag gaan name-

lijk met ons meedoen. Op 1 oktober hebben wij onze eerste activiteit.  

Boterstraat: wij zijn alweer bezig voor de kerstperiode.  

Heraut: zondag aanstaande hebben we burendag met een high tea in het park; dit is 

voor bewoners van Musketier en Heraut.  

 

Grimberg/Ringelenburg: tot de kerst hebben we nu even niks op de planning staan. 

Wel hebben we in juni meegedaan met de Buitenspeeldag. 
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Almstein: we hebben een straatfeest gehouden dat zeer goed verlopen is; was erg 

gezellig. De volgende activiteit staat ook alweer gepland.  

Heschepad: wij hebben onlangs een nazomerfeest gehad met zo’n 40 man. Erg fijn 

dat we jullie tent mochten lenen. We hadden een frietwagen erbij en de mensen wa-

ren echt heel enthousiast. Met Kerst gaan we ook wat doen.  

Schildwacht toren 2: Op 4 augustus zijn we een middagje naar de bierbrouwerij in 

Oijen gegaan; was erg gezellig. Verder hebben we voorlopig niks op de planning 

staan.  

Schildwacht toren 3: Op 8 september zijn wij met een flink aantal bewoners wezen 

golfen in Schaijk en daarna zijn we wezen eten in restaurant Nieuw Schaijk. Onze vol-

gende activiteit zal plaatsvinden rond de feestdagen.  

Ons Ommetje: wij hebben een mooie fietstocht gehouden o.a. naar Ecopoll in Gef-

fen, bijenmuseum is dat. Jammer alleen dat er weinig animo was. Aanstaande zater-

dag hebben wij ons buurtfeest en ook plannen we nog een heus kerstfestijn.  

Schutterij: wij hebben eind juni ons straatfeest gehouden en nu zijn we druk bezig 

om plannen te maken voor de kerstperiode. We hebben leuke ideeën hier opgedaan 

tijdens deze vergaderingen!  

Schapenweide Oijenseweg: we zijn van plan om uit te breiden. We hebben een 

nieuw schaap en uiteindelijk willen we zelf schapen gaan kopen, gaan we ons nu in 

verdiepen. We merken wel dat zo’n weide echt voor verbroedering in de straat zorgt; 

fijn is dit! Stuk van de gemeente erbij staat erg mooi ook. We willen zelf wel een ge-

deelte opknappen en denken ook aan een nieuw hekwerk. Ligt er wel een beetje aan 

of het contract met de gemeente doorloopt.  

Past. Bloemstraat: wij vieren zaterdag aanstaande ons 10-jarig bestaan. Er komen 

zo’n kleine 100 mensen en we hebben een springkussen, een goochelaar, iemand die 

kan schminken en natuurlijk een barbecue.  

Koetshuis: wij hebben helaas nog niks op de planning staan. 

 

Vanuit ONS welzijn: de inloop van de Binnenstad is uitgebreid; 4 dagdelen nu. Buurt-

bewoners kunnen daar terecht om samen te zijn en te kletsen en koffie te drinken. Ik 

heb ook een activiteitenkalender gemaild en het zou fijn zijn als die op de website 

kan. Ook is de Wereldproeverij weer terug! Een affiche hangt hier in Meteoor bij de 

ingang.  

 

Zoals eerder afgesproken werd in de pauze een enquête uitgereikt onder de aanwezigen. In de 

volgende vergadering volgt een terugkoppeling. Tijdens deze pauze is er bezoek van burger-

meester en wethouders, de wijkagenten, de wijkraad en anderen. De burgermeester en wet-

houders brengen die avond een bezoek aan de wijk en ook een bezoek aan de wijkstichting. 

Tijdens dit bezoek reikt de burgermeester een stempel uit van “Dat is Oss” aan de voorzitter. 

Het is een nieuwe huisstijl van de gemeente. Met een lekker stoer logo dat je als stempel 

kunt gebruiken. De huisstijl is ontworpen door Vera Bakker. 

https://www.linkedin.com/in/vera-bakker-93a33098/?trk=public-profile-join-page
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Het logo heeft de vorm van een stempel en lijkt ook op brandmerk. Zo brandmerkt ‘Dat is 
Oss’ de mooie verhalen uit de stad en haar kernen. Om te laten zien aan de inwoners van 
Oss en de rest van Nederland wat Oss allemaal is: ondernemend, rauw, divers en daadkrach-
tig. 

 

 

 

5. Dia presentatie Jan Ulijn 

 

6. Wijkactiviteiten  

De rommelmarkt heeft onlangs plaatsgevonden: met 68 kramen weer een ontzet-

tend groot succes! Sommige standhouders hebben echt enorm goed verkocht. Vol-

gend jaar komt er zeker een vervolg. Op 8 november vindt de lampionnenoptocht 

plaats. De Mettegeupelschool en de Nicolaasschool doen mee. Ook kom Sinterklaas 

zoals elk jaar Meteoor weer een bezoekje brengen en dit keer op zaterdag 1 decem-

ber van 14.00 tot 16.30 uur. Op 15 december is er een gezellige kerstbingo gepland, 

voor iedereen uit de wijk. De avond vindt plaats hier in Meteoor; meer informatie 

volgt. Ook is de stroom op de rotonde bij de Krinkelhoek weer gerepareerd; fijn want 

dan kan de kerstverlichting weer mooi branden komende kerstperiode. Ook wordt er 

medegedeeld dat er een Monopolyspel in de maak is; kun je straks via de website be-

stellen. Annemarie Willemse: leuk idee om een keer hier in Meteoor hapjes te maken 

met mensen die daarin geïnteresseerd zijn of een kookworkshop ofzo. Waar kan ik 

zoiets navragen c.q. regelen? Nezahat Akbal: ik kan je wel helpen hiermee. 

 

7. Rondvraag 

Op de vraag of 3 bij 3 de grootste maat tent is wordt door de voorzitter ontkennend 

gereageerd. Even op de website kijken en je ziet in één oogopslag alle maten tenten 

die geleend kunnen worden. Op de vraag van Dorien van Pinxteren wanneer het Mo-

nopolyspel uitkomt antwoordt de voorzitter dat de spellen eind november worden 

verwacht. 

 

8. Sluiting 

Om 21.30 uur is de vergadering gesloten. Graag tot maandag 19 november allemaal! 

 


