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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 22 Mei 2017 in “Parketzaal 1” van Ontmoetingscentrum Meteoor,  
Oude Litherweg 20 in Oss.  
 
De vergadering zal aanvangen om 20.00 uur en de sluiting is omstreeks 22.00 uur 
 
AGENDA 

1. Opening 
2. Notulen van 20-03-2017  
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
mailto:infodestolp@ckm-oss.nl


1 
 

NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 20-03-2017 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering iets na 20.00 uur en heet iedereen van harte wel-

kom. 

Erg druk deze avond dus fijn dat er een microfoon is zo zegt Paul. Afwezig deze avond 

zijn J. Theunisse, J. Putters, H. Mulder, W. Slebus en R. Hermes. 

 

2. Notulen 16-01-2017 

Blz. 1: x  

Blz. 2: x 

Blz. 3: x 

 

3 Ingekomen post 

Alleen rekeningen binnengekomen; verder niks bijzonders. 

 

4 Mededelingen vanuit DB: de airhockeytafel en het voetbalspel zijn verkocht aan Me-

teoor. Wij hebben voor de uitleen een nieuwe airhockeytafel en voetbalspel gekocht 

die wel bij iedereen in de kofferbak passen bij uitleen. Dierenweide: overeenkomst 

opgesteld met wijkstichting. Sinterklaas zal dit jaar op 2 december van 12.30 tot 

15.00 uur zijn opwachting maken in Meteoor en in 2018 op 1 december en dan van 

15.00 tot 17.00 uur. Noteer het maar vast! 

Over de workshopmiddag gaan we het zometeen hebben en ook de carnaval van de 

jeugd van vruger wordt straks besproken. Kascontrole 2016 is onlangs gedaan door 

Hans Mulder en John Hermes waarbij er geen onregelmatigheden zijn ontdekt. John 

zal het volgend jaar weer doen dan samen met Henk Segbars 

Tijdens de vergadering kwam wethouder Kees van Geffen in de vergadering met een 

groep mensen. Hij kwam voor het uitreiken van de gouden oogappel voor een vrijwil-

liger in de zaal. De oogappel bleek te zijn voor de voorzitter, Paul van Hulten. De ver-

gadering is even stilgelegd voor een toespraak, een kopje koffie en gebak. Na enige 

tijd is de vergadering weer hervat. 

WOS: Gezamenlijk overleg alle wijkstichtingen Oss. Komen twee keer per jaar samen. 

Onlangs weer bijeen geweest waarbij er onder andere afgesproken is om dit jaar 

geen gezamenlijke activiteit te organiseren wegens te weinig animo en draagvlak. 

Ook is er gesproken over subsidie waarbij gebleken is dat wij krijgen wat we ook 

daadwerkelijk verwacht hadden.  

Bewonersgroepen:  

Boterstraat: Combo en Karn mooi opgeknapt. Op 12 mei hebben wij het lentebuffet 

waarvoor we inmiddels 32 aanmeldingen hebben binnengekregen.  

Haagpoort: Wij hebben een paasactiviteit op het programma staan op tweede Paas-

dag en we zijn alweer bezig met het regelen van de buitenspeeldag.  

Schildwacht toren 1: Het bleek dat 20 jaar lang de auto’s verkeerd geparkeerd te 
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hebben maar dat is nu alsnog goedgekomen! 

Harnas; wij willen in juni of juli een barbecue organiseren.  

Schildwacht toren 3: wij hebben in juli een feestdag ter ere van ons 20-jarig bestaan. 

Schildwacht toren 2: wij hebben in mei een feest; is nog een verrassing wat we gaan 

doen. 

’t Eiland: wij doen ook mee met de buitenspeeldag en in september plannen we een 

barbecue.  

Hertogenbuurt: ook wij doen mee met de buitenspeeldag.  

Past. Bloemstraat en omgeving: op 15 april houden wij een grote schoonmaak én een 

paasactiviteit m.m.v. Brabant Wonen. Ook doen wij natuurlijk mee met de buiten-

speeldag. Buurttuin Brabantstraat; wij hebben een nieuwe omheining mede mogelijk 

gemaakt door een financiële steun van de gemeente. Gelukkig is dus alles goedge-

komen en bij deze een woord van dank aan de wijkstichting voor de schenking.  

Posterije: x. Krakenburg en omgeving: x. Almstein: x. Grimberg / Ringelenburg: bui-

tenspeeldag en feestavond  staan nog op het programma.  

Toernooiveld: de activiteiten rondom kerst zijn allemaal goed verlopen en nu gaan 

we in de zomerperiode, als het lukt, een barbecue organiseren.  

Ons Ommetje; wij hebben nieuwe grond voor de buurttuin. Geen groente maar wel 

bloemen dit jaar. Met Pasen gaan we paaseieren verstoppen en ook wij doen me met 

de buitenspeeldag.  

Schutterij: in de zomer hebben wij een barbecue gepland. Luitendaal; ook wij doen 

mee met de buitenspeeldag en we houden in juli of augustus een zomerfeest met 

een barbecue en  spelletjes.  

Dierenweide: onlangs opnieuw ingezaaid en hekjes vervangen. Over een paar weken 

krijgen we schapen en lammetjes. 

 

ONS welzijn: op het moment hebben wij voor de buitenspeeldag 16 straten die zich 

aan hebben gemeld. Meestal hebben wij de meeste straten van Oss; zal ook wel zo 

zijn dit jaar maar we zien wel dat het aantal afneemt omdat de kids groter worden en 

niet meer meedoen met de buitenspeeldag. Voorbereidingen talentenmarkt: diverse 

talenten willen we nu al koppelen met 25-jarig bestaan Krinkelhof op 21 mei. Er komt 

een leuke activiteit voor kinderen. Aanmelden voor dit evenement kan via het mail-

adres van de wijkstichting. Op zondag 21 mei vindt dit plaats tussen 12.00 en 16.00 

uur. Er is ook volop muziek dus allemaal komen! Het rondbrengen van flyers is ook al 

geregeld; wie dit op zich zullen nemen. 

 

5 Wijkraad 

De wijkraad is vanaf het begin af aan betrokken bij de opzet van de nieuwe week-

markt in Oss. Volgende week hier in Meteoor uitleg door Sanne van de gemeente. Er 

wordt gezocht naar een nieuwe invulling van de markt op dinsdag en zaterdag in het 

centrum van Oss. In conceptvorm is dit in eerste instantie. Moet nog door de raad 
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worden goedgekeurd. Maandag 27 maart is de bijeenkomst.  

 

Diapresentatie Jan Ulijn 
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Wijkactiviteit /  voortgang activiteiten / nieuwe ideeën 

Onlangs in de Binnenstad carnaval gevierd met de jeugd van vruger; 50 plussers. Er 

zijn zo’n 70 mensen geweest maar er zouden best meer mensen mogen komen om 

de zaal lekker vol te krijgen. Hier gaan we  dus meer aandacht aan besteden volgend 

jaar. Maar de mensen hebben natuurlijk toch enorm genoten en er waren lekkere 

hapjes; volgend jaar dus weer een carnavalsmiddag maar dan gaan we er iets meer 

aandacht en publiciteit aan besteden. Sjanneke: ik probeer het jeugdwerk weer wat 

op te pakken en wil graag, met behulp van vrijwilligers, een discoavond hier in Mete-

oor houden. Grote vraag is; wie helpt mij mee? Paul: de zoon van Sjanneke is ook be-

reid om mee te helpen om kids te trekken, enthousiast te maken. Zelf willen wij de 

groepen 7 en 8 van basisscholen en de eerste klas van het voortgezet onderwijs gaan 

informeren en enthousiast gaan maken. Wij willen, zoals iedereen misschien wel 

weet, al lang iets voor de jeugd doen maar dan hebben we echt hulp van vrijwilligers 

nodig. Theo van Ballegooij geeft aan best mee te willen helpen. En Sjanneke geeft 

aan dat het niet perse een discoavond hoeft te zijn steeds maar het kan ook een keer 

een filmavond worden of een spelletjesavond. Mail ons a.u.b. als je mee wil helpen; 

we willen echt graag wat voor de jeugd doen. Graag ons voor 1 mei mailen want in 

juni willen we eigenlijk de eerste avond organiseren. De avond zal op een vrijdag of 

zaterdag gehouden worden. 

 

7 Rondvraag 

Jan Ulijn overhandigt aan Henk Visser een prachtig vormgegeven en rijk geïllustreerd 

boek i.v.m. de 80e verjaardag van Henk. 

 

8 Sluiting 

Rond 22.00 uur wordt de vergadering gesloten en de volgende vergadering vindt 

plaats hier in Meteoor op maandag 22 mei om 20.00 uur. 


