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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 20 Mei 2019 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 18 Maart 2019  
3. Ingekomen post 
4. Mededelingen 

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

5. Wijkraad 
6. “Verekkenes” lang geleden !! ( Jan Ulijn ) 
7. Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën  
8. Rondvraag 
9. 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
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NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 18-03-2019 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Een flinke opkomst dit keer! Fijn 

dat het zo druk is. Afwezigen deze avond zijn: J. Putters, R. Lagarde, S. de Jong, A. van 

Druten en T. Dolleweerd. We hebben ook een gastspreker in ons midden vanavond; 

Theo van Hoek. Helaas vanavond nog geen diapresentatie. Het gaat gelukkig wel 

weer een stuk beter met Jan dus hopelijk is hij er over een paar maanden wel weer 

bij.  

 

2. Notulen 19-11-2018 

Bladzijde 1: x 

Bladzijde 2: Henk Visser: welke straatnaam staat er? Is op mijn versie van het verslag 

niet goed leesbaar. Paul van Hulten: Almstein 

Bladzijde 3: x 

 

3. Ingekomen post 

De penningmeester deelt mede dat er alleen een catalogus van Hanos is binnenge-

komen. 

 

4. Gastspreker Theo van Hoek 

Op verzoek geeft Theo van Hoek van buurkracht (buurkracht.nl) een presentatie over 

de activiteiten van dit maatschappelijke initiatief.  

Buurkracht is ontstaan vanuit de behoefte om energie besparen, makkelijker, voorde-

liger en leuker te maken. En dat werkt! Op meer dan 300 plekken in Nederland zijn 

buurtteams ontstaan die samen energiebesparende maatregelen hebben gereali-

seerd.  

Buurkracht helpt buurten en straten om met elkaar in gesprek te gaan en samen ver-

beteringen in de buurt te realiseren. Dat kan op het gebied van duurzaamheid maar 

langzaam maar zeker ook steeds vaker op andere, meer maatschappelijke thema's. 

Zo heeft buurkracht een app ontwikkelt die buurten/wijken (zonder kosten) kunnen 

downloaden. Daarin maken deelnemers activiteiten aan zoals: samen de het buurt-

parkje opruimen, een boodschap doen voor iemand die minder mobiel is of een 

crowdfundingsactie voor een buurt AED opstarten. Buurtgenoten schrijven dan wel 

of niet in op de verschillende acties. Zo faciliteren we de ontwikkeling van de buurt. 

 

5. Mededelingen  

vanuit DB: Degene die groen rondom Meteoor bijhoudt is ziek. We zijn ook op zie-

kenbezoek geweest bij John Seebregts. Gaat gelukkig weer beter. Ook met Jan Ulijn 

gaat het een stuk beter; is er de volgende keer hopelijk weer bij met een mooie dia-

presentatie.  

De vorige vergadering heeft iedereen een tasje gekregen met een opschrift van de 

http://buurkracht.nl/
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wijkstichting. Hierbij het verzoek om met dit tasje op de foto te gaan en deze foto te 

sturen naar de wijkstichting. Deze foto kan op allerlei plekken gemaakt worden. Het 

gaat er om om zoveel mogelijk verschillende foto’s te krijgen om deze te verwerken 

in een collage. DUS MAAK EEN FOTO EN STUUR DEZE OP !!!!  

 

Vanuit WOS: de vergadering in maart is niet doorgegaan; wachten nu op een nieuwe 

datum. 

 

Vanuit Bewonersgroepen:  

Koetshuis: nog steeds winterslaap bij ons.  

Boterstraat: voor het eerst hebben wij een nieuwjaarsreceptie gehouden; was erg 

leuk geweest. De receptie vond plaats in ’t Hof in de Houtstraat.  

Heraut: wij zijn bezig met het op poten zetten van Proeven in het park; vindt voor 

augustus plaats. Ook houden we nog een barbecue voor de buurt de komende 

maanden een keer. Op 27 maart sta ik met zelfgemaakte hapjes hier in Meteoor.  

Ons Ommetje: wij organiseren met Pasen een activiteit, we doen mee met de Bui-

tenspeeldag en in mei houden we ons buurtfeest.  

Heschepad: bij ons staat er in september een nazomerfeest op de planning.  

Ons Ritme: wij hebben een kerstborrel gehouden en natuurlijk ook een kerstboom 

geplaatst. Daarnaast heerlijke oliebollen gebakken en nu zijn we bezig met het plan-

nen van een burendag.  

Krinkelhoek: wij gaan een paaseierenspeurtocht organiseren, doen mee met de Bui-

tenspeeldag en in het najaar plannen we iets met Halloween.  

Grimberg/Ringelenburg: wij doen ook mee met de Buitenspeeldag en in september 

plannen we een feestavond.   

De Haagjes (Oosthaag en Westhaag): hetzelfde als de vorige keer.  

Toernooiveld: wij doen ook mee met de Buitenspeeldag. We hebben er leuke, nieu-

we mensen bij in de straat.  

Schildwacht toren 2: op 15 juni staat ons uitstapje op de planning.  

Schildwacht toren 3: met Pasen gaan we de hal versieren.  

Nieuwe Hofstraat: op 3 januari vond onze nieuwjaarsborrel plaats en op 29 juni staat 

er een barbecue op de planning.  

Dierenweide Oijenseweg: wij hebben een rammetje erbij dus eind van het jaar mis-

schien beschuit met muisjes!  

Harnas: wij hebben niks op de planning.  

Schildwacht toren 1: in oktober gaan we iets organiseren voor de bewoners.  

 

Vanuit ONS welzijn: op 27 maart is er hier in Metoor een bijeenkomst. Flyers hebben 

jullie gezien als het goed is. Vorig jaar bijeenkomst geweest vanuit de gemeente; 

mensen zijn niet goed op de hoogte van wat er allemaal te doen is in Meteoor of in 

de Binnenstad. Samen met de gemeente en de Wijkraad hebben we dus een middag 
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gepland, van 15.00 tot 18.00 uur. De Wijkraad presenteert die middag haar nieuwe 

website, de sociale kaart wordt gepresenteerd en men kan kennismaken met activi-

teiten die plaatsvinden in Meteoor en Binnenstad. Natuurlijk zijn er verschillende 

hapjes op te proeven en hopelijk genoeg mensen om te leren kennen. Zijn er nu 

mensen bij die graag een eigen tafel zouden willen om zichzelf of iets te presenteren 

tijdens die middag? Wijkstichting heeft een tafel.  

 

Agendapunt kascontrole 

De kascontrole is uitgevoerd door Ben Post en Henk Segbars. Ben complimenten aan 

René! Alles is duidelijk en overzichtelijk bijgehouden. De voorzitter vraagt wie er vol-

gend jaar de kascontrole wil doen. Iemand die met Ben de controle wil doen? Dini 

Brands geeft zich hierbij op. Samen met Ben doet zij in 2020 de kascontrole over 

2019. 

 

6. Wijkraad 

Pepijn: we hebben een gesprek gehad met wijkagenten. Er zijn wat zorgen over de 

veiligheid in Oss. Komen best klachten binnen maar erg weinig daadwerkelijke mel-

dingen. Ga aub eens vragen in jouw buurt hoe het zit met onveilig gevoel. Misschien 

via een eventuele buurtapp? We zitten nu nog maar met drie Wijkraadsleden. Ie-

mand interesse om erbij te komen? Vacatures staan nog steeds open. Hopelijk zijn 

we snel voltallig. Meteoor heeft dringend bestuursleden nodig. Er is altijd wel iets 

wat je kunt doen! 

 

7. Diapresentatie Jan Ulijn 

In verband met afwezigheid Jan geen diapresentatie.  

 

8. Wijkactiviteiten  

Paul van Hulten: in januari hebben wij bij elkaar gezeten om even te brainstormen 

wat we kunnen gaan doen dit jaar. Zondag 8 september vindt onze jaarlijkse rom-

melmarkt weer plaats. Dit houden we voortaan op de tweede zondag in september. 

Samen met de Wijkraad organiseren we dit. De lampionnenoptocht is op 7 of op 14 

november. Carnaval is dit jaar niet doorgegaan wegens te weinig animo helaas. Mis-

schien dat het volgend jaar wel hier in Meteoor zal plaatsvinden. Op 13 april vindt er 

om 20.00 uur een spetterende bingo plaats. Om 20.00 uur begint het en er zijn leuke 

prijzen te winnen. Er zijn flyers van; neem een setje mee! Kun je bijvoorbeeld in de 

straat uitdelen. Probeer zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om te komen! 

Deelname is € 10,- voor heel de avond; inclusief twee consumpties is dat. Er zijn zes 

ronden. Op het einde van het jaar zal er naar alle waarschijnlijkheid een kerstbingo 

plaatsvinden. Pepijn: vanuit de Wijkraad doneren wij graag voor de paasbingo een 

kunstwerkje dat speciaal ontworpen is; een uniek item! Sint zal waarschijnlijk 30 no-

vember hier in Meteoor komen maar daar komen we nog wel op terug. De Haagjes: 
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hoe vragen wij een bord aan dat we in de straat kunnen zetten; soort van memo-

bord. De voorzitter antwoordt dat zij daarvoor het beste Menno Bovens, gebiedsbe-

heerder, kunnen benaderen. Die weet daar zeker meer van. Nezahat Akbal: is het 

misschien een idee om een paar nieuwsbrieven steeds ergens neer te leggen waar 

veel mensen komen zoals hier in Meteoor, in de Binnenstad, in diverse supermark-

ten. De voorzitter deelt mede dat dit zeker het overwegen waard is en dat hij hier op 

terugkomt.  

 

9. Rondvraag 

Henk Visser: mijn complimenten aan Sjanneke; de flyer ziet er prachtig uit! Rob Her-

mes: de kinderoptocht gaat altijd langs Katwijk; is het misschien een idee om met 

Katwijk iets af te spreken om een combinatie te maken met jullie carnavalsmiddag. 

Misschien dat je zo meer mensen enthousiast kunt maken?  

 

10.  Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering. De volgende vergadering is op 

maandag 20 mei. 


