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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 16 Mei 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 21 Maart 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 21 maart 2022  

  

1.  Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. In oktober 2021 

is het de laatste keer geweest dat we hebben vergaderd. Fijn om weer samen te zijn. Acht 

afmeldingen voor vanavond, anders waren we met nog meer mensen geweest. Helaas is Jan 

Ulijn er vanavond niet bij om zijn mooie diapresentatie aan ons te laten zien. Dit ivm ziekte 

van zijn vrouw. Straks, richting het einde van de vergadering zullen Nezahat Akbal en Lieke 

Verbrugge, wijkcoördinator CKM, een presentatie houden. We hebben niet veel 

agendapunten maar dat is ook vrij logisch na zo’n relatief lange coronaperiode.  

2.  Notulen 18 oktober 2021   

 De notulen zijn goedgekeurd 

 3. Ingekomen post  

Geen bijzonderheden 

 4. Mededelingen  

 

vanuit DB: in de coronaperiode zijn er wat mensen geweest binnen het bestuur die 

herkozen moesten worden. Dat hebben we dus niet kunnen doen dus hebben we besloten 

om met het huidige bestuur er zeker nog vier jaar in dezelfde samenstelling tegenaan te 

gaan. De kascontrole heeft niet kunnen plaatsvinden omdat één persoon ziek was. Die 

controle moet dus nog plaatsvinden. 

Vanuit Bewonersgroepen:  

Pastoor Bloemstraat: Leuke Sint hebben we gehad. Roetveegpiet Sjanneke kwam langs en 

bracht alle hiervoor aangemelde kinderen een cadeautje. Ook hebben we de kerstboom 

gezet en elke bewoner een presentje gebracht rondom de kerstperiode. Nu gaan we verder 

alles weer oppikken.  

De drie straatjes: Halloween hebben we gedaan en ook gaan we meedoen met de 

Buitenspeeldag. Met Halloween deden echt ontzettend veel kinderen mee,was eigenlijk te 

groot, veel te massaal. Maar wij hebben echt veel animo; veel mensen willen helpen. 

Peter Verhoeven: ik heb eigenlijk geen wijk meer die ik vertegenwoordig. Wil wel graag 

andere mensen/ wijken helpen dus als iemand mij nodig heeft… 

Veekraal: bij ons komt het echt niet van de grond. Ik moet constant mensen achterna en dat 

motiveert niet. Ik twijfel om door te gaan. 24 april hebben we een buurtborrel; ben 

benieuwd of er mensen komen. Als dat tegenvalt dan stop ik. Eén persoon bijvoorbeeld 

heeft maar gereageerd op mijn vraag of er interesse is om mee te doen met de 

Buitenspeeldag. We hebben in de wijk dan ook niet veel kleinere kids maar goed; reageren 

is een kleine moeite.  
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Nieuwe Hofstraat: wij hebben niet zoveel gedaan dit jaar, carnaval kwam er ook nog een 

tussendoor.. We willen toch wel weer wat plannen dit jaar, misschien dat de nieuwe 

bewoners van onze straat mee willen helpen en sluiten ze ook aan.  

Dierenweide Oijenseweg: Leuk om hier te zijn en om mensen te zien die in de wijken 

wonen. Wij hebben de dierenweide met daarop best wat dieren zoals schapen en pony’s. 

Ook hebben we een supermooie sproei-installatie. We hebben Instagram en een website 

dus kijk daar ook eens op of kom natuurlijk gezellig langs. Ons hekwerk is in slechte staat 

dus dat willen we laten vervangen, in overleg met de gemeente. Wij zetten het hekwerk en 

de gemeente betaalt.  

Schutterij: wij hebben ook in december een kerstboom gezet, helaas zonder borrel. En de 

barbecue organiseren we in de zomer.  

Schildwacht toren 2: ook wij hebben geen borrel gehad rondom kerst maar we hebben wel 

kerstversiering voor alle bewoners gekocht en een bon van Coppelmans met daarbij lekkere 

bonbons. Hopelijk kan dit jaar wel afgesloten worden met een gezellige borrel. 2 juli hebben 

we een uitstapje naar Moeke Mooren, dit ivm ons 25-jarig bestaan. We gaan met eigen 

vervoer, wordt onderling geregeld wie met wie meerijdt.  

Schildwacht toren 3: met kerst hebben we de hal mooi versierd en een boom gezet en de 

bewoners een flesje wijn en kerstkransjes cadeau gedaan. Ook wij gaan in de zomer ons 25-

jarig bestaan vieren. Dit doen we in die periode in plaats van in de winter.  

Ons Ommetje: wij hebben de leden van de buurtvereniging een mooie Amaryllis gegeven, 

dit in plaats van de borrel die ook niet plaats kon vinden. Pasen en de Buitenspeeldag 

hebben we ook op de agenda staan. Ook spelen we vaak petanque met een aantal 

bewoners en geven we ook periodiek ons eigen blad uit, dit in samenwerking met Nezahat 

en Lieke. In februari bestonden wij ook 25 jaar en dit zal later dit jaar, waarschijnlijk samen 

met Burendag, gevierd worden.  

Harnas: ook wij hebben met kerst geen borrel gedaan, wel voor iedereen een leuke 

attentie. Op 16 juli houden we onze straatbarbecue. Ook wij bestaan trouwens 25 jaar dit 

jaar. Schildwacht toren 1: ons 25-jarig jubileum is niet doorgegaan, door corona. We hadden 

al ontzettend veel geregeld maar helaas dus alles weer moeten afzeggen. Wel hebben we 

iedereen tompoucen en een Osje gebracht; dat laatste hebben we speciaal laten maken. 

Hopelijk kunnen we binnenkort snel proosten met alle bewoners op ons jubileum. 

Boterstraat: wij hebben een busreis voor bewoners in de planning zitten maar hangt af van 

het aantal deelnemers of die doorgaat. We hebben nu twaalf aanmeldingen en dat moeten 

er uiteindelijk dertig worden anders zit de bus niet vol. 

 

Vanuit ONS welzijn: zoals jullie allemaal misschien wel weten is ons kantoor voortaan hier 

in Meteoor. Wij zijn op dit moment volop actief met allerlei leuke activiteiten. Op maandag 

is er bijvoorbeeld vrije inloop hier, is er een wandelactiviteit en is er vrij spreekuur. Op 

maandagmiddag is er een creagroep en op vrijdag is het open dag. Interessant dus om 

binnen te lopen. Ik heb ook de flyer van de Buitenspeeldag bij me; als je interesse hebt kun 

je die bij mij krijgen zo. Opgeven voor de Buitenspeeldag kan tot 1 april. Ook is er hier in 

Meteoor van 12.30 tot 13.30 uur Broodje Meteoor. De bedoeling is dat je zelf je brood 

meeneemt en gezellig met andere mensen komt lunchen. Voor fruit en drinken wordt 

gezorgd.  Dus geef dit door aan de mensen bij jou in de wijk en straat. Dat er veel leuke 
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dingen worden georganiseerd door ONS welzijn in Meteoor. Het is leuk dat mensen elkaar 

leren kennen.  

Op 12 mei is hier ook iets leuks te doen. In een groepje van drie personen gaat men de wijk 

in om te zoeken naar ‘beweegdingen’. Met welke voorwerpen/objecten kun je sportief bezig 

zijn; dat is de insteek. Uiteindelijk wordt er gekeken welke wijk het best scoort wat 

‘beweegdingen’ betreft. Welke wijk is het actiefst? Is van 11.00 tot 13.00 uur. Als je 

belangstelling hebt dan kun je je bij Nezahat opgeven. 

 

5.Wijkraad  

Pepijn: dit is de laatste vergadering van mij; althans vanuit de Wijkraad. Ik stop ermee, 

tijdens de volgende vergadering zit hier iemand anders namens de Wijkraad. Ik ga meer de 

wijken in en meer voor de scouting betekenen. Mocht je interesse hebben om de Wijkraad 

te komen versterken? Ze zijn nog altijd op zoek naar nieuwe mensen!  

 

6. Voortgang activiteiten / nieuwe activiteiten  

Op 2 april vindt de paasbingo plaats, hier in Meteoor. De zaal gaat open om 19.30 uur en 

het kost € 10,- voor alle rondes. De avond begint om 20.00 uur. Geef je op via ons mailadres. 

We hebben al 40 aanmeldingen dus het gaat zeker een gezellige, drukke avond worden 

maar er kunnen nog genoeg mensen bij! Op 8 juni vindt de Buitenspeeldag plaats en op 3 

december de Sinterklaasmiddag; duurt nog wel even maar het kan maar alvast vast staan. 

De volgende vergaderingen vinden plaats op maandag 16 mei, maandag 19 september en 

maandag 21 november. 

 

7. Rondvraag  

Hans: naast bewoner van De Schildwacht ben ik ook lid van volkstuinvereniging ’t Hoefke. 

We bestaan binnenkort 50 jaar en dat gaan we vieren. Op 14 mei is er van 10.00 tot 15.00 

uur een open dag waar iedereen natuurlijk welkom is. Komt nog volop in het nieuws zoals 

op Dtv, via een flyer en een huis-aan-huis-krant. 42 tuintjes doen er maar liefst mee! 

Ons Ommetje vraagt of de website van de Stolp wel up to date is. Volgens Paul in ieder 

geval wel. 

Lieke Verbrugge (wijkcoördinator) en Nezahat Akbal houden een presentatie over de 

wijkfoto. 20 april aanstaande is er een bewonersbijeenkomst hierover waar verder wordt 

ingegaan op de presentatie en de door de deelnemers van deze vergadering ingevulde 

briefjes met daarop suggesties en op- en/of aanmerkingen. 

 

8. Sluiting 

Einde vergadering 21.45 uur. Iedereen tot ziens op maandag 16 mei hier in Meteoor; 20.00 

uur. 


