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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 18 Maart 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 21 Januari 2019  
3. Ingekomen post 
4. Buurkracht 
5. Mededelingen 

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

6. Wijkraad 
7. “Verekkenes” lang geleden !! ( Jan Ulijn ) 
8. Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën  
9. Rondvraag 
10. 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. 21-01-2019 

1. Opening 

Welkom op de eerste vergadering van het jaar allemaal. Paul is ziek, en wordt het 

voorzitterschap opgenomen door Jean-Pierre. Ook Jan Ulijn is afwezig, waardoor 

agendapunt 6 vervalt. Afmeldingen zijn van: Ben Post, Rob Hermes, Cor Laponder en 

Patrick. 

 

2. Notulen 19-11-2018 

Bladzijde 1: x 

Bladzijde 2: x 

Bladzijde 3: x 

Bladzijde 4: x 

 

3. Ingekomen post 

Er is niks interessants binnengekomen. 

 

4. Mededelingen  

vanuit DB: In maart kunnen wij subsidie toekennen, kan niet eerder want ook wij 

moeten wachten op gemeente.  Dus als jullie het ook in maart aanvragen dan is dat 

prima. De Sinterklaasmiddag is erg goed verlopen. De borrel in Bellevue was ook pri-

ma bezocht. Misschien volgend jaar hier in Meteoor de borrel houden in plaats van in 

Bellevue. Hierna volgt er een discussie Bellevue/Meteoor/Binnenstad. Nezahat Akbal: 

ik ben voor Meteoor. Moet meer in the picture komen. Alle betrokkenen doen hun 

best om Meteoor beter te laten draaien. Op 13 april is er een bingo avond hier in Me-

teoor. Komt nog meer informatie over. John Sebregts, voorzitter Wijkraad, op dit 

moment hartproblemen en hoopt op een goed herstel. 

 

Vanuit WOS: komen in maart samen. 

 

Vanuit Bewonersgroepen:  

Schildwacht toren 1: nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht. In de zomer regelen we 

nog een gezellige activiteit.  

Harnas: we hebben een barbecue gepland en de Nieuwjaarsborrel hebben we gehad. 

Past. Bloemstraat: De Sinterklaasmiddag was erg leuk en verder hebben we kerst-

presentjes gebracht aan eenzame en oudere mensen bij ons in de wijk. De rest moe-

ten we nog allemaal inplannen.  

Ons Ommetje: we hebben een kerstfestijn gehad, met een grote opkomst! Alle leden 

hebben een leuke attentie van ons gekregen. Op de planning staat paaseieren zoeken 

met Pasen natuurlijk de Buitenspeeldag ontbreekt ook niet, in juni.  

Oijenseweg: wij hebben de stal mooi versierd met kerstverlichting voor de decem-

bermaand. Verder hebben we nog geen concrete plannen.   
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Schildwacht toren 3: op 28 december hebben wij onze kerstborrel gehouden, in de 

hal van ons complex. De rest van de activiteiten die dit jaar gaan plaatsvinden moe-

ten we nog plannen.  

Schildwacht toren 2: wij hebben een nieuwjaarsreceptie met stamppottenbuffet ge-

houden. In mei volgt er nog een activiteit maar dat is zoals altijd nu nog een verras-

sing!  

Ringelenburg en Grimberg: bij ons is het rustig nu even tot de Buitenspeeldag.  

Eiland: bij ons was het een drukke periode met veel verhuizingen.  Er wonen nu best 

wel wat gezinnen met jongere kinderen in de straat. Paaseieren zoeken en de Buiten-

speeldag staan straks ook bij ons op de agenda.  

Heschepad: wij hebben in december een mooie kerstboom gezet en de nieuwjaars-

receptie was echt goed bezocht, volle bak!  

Almstein: tijdens de Nieuwjaarsborrel hoefden wij ook niet te klagen over gebrek aan 

belangstelling. In juni is er bij ons een feest in de straat.  

Heraut: wij hebben onze Nieuwjaarsborrel hier in Meteoor gehouden. Mensen von-

den het hier mooi; kenden het soms zelfs niet eens…  

 

Vanuit ONS welzijn: op 27 maart is er een netwerkbijeenkomst en dan wordt ook de 

sociale kaart gepresenteerd. Dit vindt plaats tussen 15.30 en 17.30 uur. Iedereen is 

welkom! Flyers komen nog en voor de hapjes wordt gezorgd.  De wereldproeverij ligt 

op dit moment stil door een gebrek aan vrijwilligers. Er wordt door een vrijwilliger 

om hulp gevraagd. Het is 1 keer per maand op de vrijdagavond. We zijn nog naar 

nieuwe deelnemers op zoek. Leuk dat mensen met elkaar kunnen eten. Erg gezellig. 

Hierna volgt er een discussie omtrent informatievoorziening en het ontbreken van in-

formatie bij een aanzienlijk aantal wijkbewoners. 

 

5. Wijkraad 

Pepijn: er zijn enkele weken geleden zo’n 3.000 oliebollen deur tot deur bezorgd. 

Hier hebben we veel positieve reacties op gehad. Wilden daarmee ook meer naams-

bekenheid voor Meteoor. Er is onlangs begonnen met de renovatie van de ‘klok-

speeltuin’. Duurt nog wel even voordat die klaar is. De gemeente wil de kleinere 

speelgelegenheden wegdoen en de grotere meer aanprijzen. Willen met de wijkraad 

iets nieuws beginnen, willen meer de wijk in. Willen afwijken van de vaste vergader-

locatie(s). Tijdens de tweewekelijkse vergadering in Meteoor kun je altijd naar ons 

toekomen. Financiering Cruijf Court niet meer door gemeente. Wijkstichtingen zaken 

organiseren die plaatsvinden in Court. Moet dus gefinancierd worden. Kennen jullie 

mensen die graag met sport bezig zijn? Kom langs! We missen momenteel drie leden 

voor de Wijkraad. Dus je mag je aanmelden! Kom naar mij en ik regel het. Website 

wijkraad bijna online. Kunnen we zelf makkelijker onderhouden. Hierna volgt er een 

discussie over de oliebollen die alleen in de Krinkelhoek zijn uitgedeeld.  
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6. Diapresentatie Jan Ulijn 

Geen diapresentatie vanavond wegens afwezigheid Jan. 

 

7. Wijkactiviteiten  

Jean-Pierre deelt mede dat de carnavalsmiddag op dinsdagmiddag 5 maart niet 

doorgaat! En het is te kort dag om wat anders te organiseren dus geef het aub door 

aan iedereen die je kent die anders ook naar deze middag gaan! Wij gaan kijken hoe 

wij deze mensen kunnen bereiken maar zeg het alvast voort. Geert-Jan van de Brand, 

wijkcoördinator: ik heb een appje gehad van John, hij heeft hartklachten. Iets mis 

met zijn hartklep. Vanuit ziekenhuis Den Bosch is hij naar Utrecht gegaan. Nu is er 

dus even geen voorzitter van de Wijkraad. Er moet een nieuw bestuur komen. Aan-

dacht geven om mensen uit de wijk te vinden om de groep groter te maken. In CKM 

zal er actie ondernomen moeten worden om mensen te vinden. We zoeken enthou-

siaste mensen. Iedereen kan meedoen! Qua bestuursfuncties zal er wel wat kritischer 

gekeken worden maar we proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden. 

Vanuit de wijkstichting worden tasjes uitgereikt. Er wordt gevraagd om op de foto 

te gaan met het tasje op bijzondere plekken. Bijvoorbeeld op vakantie. Het zou fijn 

zijn als deze foto’s opgestuurd zouden kunnen worden naar de Wijkstichting. Hier-

van wordt dan een mooie collage gemaakt. 

Annemarie: ik wil best hier in Meteoor koken voor mensen die het niet zo breed 

hebben. Misschien geld aanvragen bij NLdoet? Misschien hulp van de Wijkraad en de 

Wijkstichting? Anneke: ik ben ook vrijwilliger, ik ga eens in de zes weken uit eten met 

eenzame mensen. ‘Met je hart’; dan wordt er steeds € 1,- gedoneerd aan dit goede 

doel als je uit gaat eten bij diverse Osse horecagelegenheden. Nezahat Akbal: mis-

schien een keertje met alle bewoners gaan samenwerken aan 1 activiteit. Kom alle-

maal op 27 maart; dan krijg je misschien leuke ideeën wat er allemaal mogelijk is. 

 

8. Rondvraag 

Clemens Rigter: schandalig dat we weer geen stroom hadden op de rotonde! Was in 

2017 en 2018 ook al het geval. Maar veertien volt hadden we.  

 

9.  Sluiting 

De vergadering is om 21.15 uur afgelopen. De volgende vergadering is op maandag 

18 Maart 2019. 

  


