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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 21 Maart 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 18 oktober 2021  
3. Ingekomen post 
4. Mededelingen 

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

5. Wijkraad 
6. Wijkfoto 
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  
 
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 Wijkstichting-vergadering Maandag 18 oktober 2021  
  

1.  Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen na zo’n lange 

afwezigheid weer van harte welkom. Er is veel gebeurd in anderhalf jaar. Ook zijn er helaas 

drie mensen ons in die tijd ontvallen; Jacco Putters, Henk Gremmen en Henk Segbars. Voor 

deze mensen houden we even een minuut stilte. 

2.  Notulen 20 januari 2020   

 Notulen zijn goedgekeurd 

 3. Ingekomen post  

Geen ingekomen post  

 4. Mededelingen  

 

vanuit DB: Helaas is buurtvereniging Heschepad gestopt, te weinig mensen die de kar 

trekken en de animo in het complex is sterk verminderd. Wel zijn er twee nieuwe 

buurtverenigingen bij ons aangesloten namelijk ‘De drie straatjes’ en de Veekraal. Welkom!  

De voorzitter geeft aan teleurgesteld te zijn over het verspreiden van informatie die door de 

wijkstichting aan de buurtverenigingen wordt verstuurd. Als voorbeeld wordt genoemd de 

EK-poule van afgelopen zomer. Iedereen is gemaild over de poule met het verzoek dit door 

te zetten naar jullie achterban. Uiteindelijk hebben maar 5 personen mee gedaan en hebben 

we vernomen dat slechts weinig mensen dit mailtje daadwerkelijk gedeeld hebben met hun 

buurt- en straatbewoners. Jammer, misschien hadden die mensen het wel leuk gevonden 

om mee te doen! We hadden leuke prijzen hiervoor maar goed, jammer… 

Dus in het vervolg het dringende verzoek om de informatie goed te delen met jullie 

achterban. Hierdoor wordt hoogstwaarschijnlijk de Wijksichting ook meer bekend in de 

straten/buurten. 

We hebben ooit een airhockeyspel aangeschaft maar achteraf gezien toch een miskoop 

gebleken. Het is groot en niet te vervoeren in een auto; kan alleen maar mee op een 

aanhanger. Het spel is ook wat beschadigt en we lenen het ook niet meer uit. Dus wie wil? 

Laat maar weten. Het moet wel wat opgeknapt worden. Als meer mensen het willen dan 

gaan we loten.  

Kascontrole 2019-2020: gedaan door Ben en Dinie.  

Dinie: alles zag er goed uit, alles klopte tot in de puntjes. Applaus voor de penningmeester! 

Op zo’n penningmeester kunnen we trots zijn! Voor de kascontrole over het jaar 2021 wordt 

Dinie bijgestaan door John Hermes. 
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Vanuit Bewonersgroepen: 

 

Koetshuis: we zitten nog steeds in onze winterslaap. Staat niks op het programma.  

Schildwacht toren 2: wij hebben een druk jaar gehad. De bewonerscommissie draait goed. 

Hebben een leuke middag gehad bij de minigolfbaan in Schaijk. Daarna gezellig met z’n allen 

gegeten. Nu een beetje een puinhoop bij ons; ze zijn bezig met ondergrondse containers, 

het fietspad en ook met de aanleg van glasvezel. Met Oud en Nieuw gaan we ook weer een 

gezellige borrel doen en dan hopen we alles weer een beetje op te kunnen pakken.  

Schutterij: afgelopen zomer hebben we gelukkig wel een straatfeest kunnen houden; 

hadden een grote opkomst. Met de kerst gaan we een boom zetten en dan ook met 

belangstellenden een borrel drinken.  

Buurttuin Krinkelhoek: helaas weer vernielingen in onze tuin. Erg vervelend!  

Veekraal: wij zijn een klein wijk, nieuw ook. Leren elkaar nog allemaal kennen. Wonen 

allemaal zo’n anderhalf jaar bij elkaar. We hebben een WhatsAppgroep aangemaakt maar 

daar is helaas wat mis bij gegaan; is een ruzie ontstaan en wij zijn er uitgegaan.  

Hierna volgt er een discussie over deze ruzie en wat te doen hiermee. 

Nezahat: ik kan jullie zeker wel helpen. Ik denk met jullie mee hoe dit op te lossen.  

Paul: als bepaalde woningen niet mee willen doen probeer dan iets leuks te organiseren met 

de huizen die wel mee willen doen; kan ook! Het zou jammer zijn als het nu al afgelopen is. 

Dierenweide Oijenseweg: we hebben er kippen bij, ook een pony. Hopelijk snel uitbreiding 

erbij. Binnenkort hangen we ook kerstverlichting op. 

Ons Ommetje: wij hebben niet veel gedaan. Wel een jeu de boulesavond. Ook plannen we 

dit jaar toch weer een kerstfestijn. Vorig jaar hadden we de buurtbewoners een cadeaubox 

gegeven met leuke inhoud, zijn we mee langs de huizen gegaan. Zat ook een lot voor een 

loterij in dat pakketje.  

Tournooiveld: vorig jaar toch ook een boom gezet maar helaas geen borrel erbij. Nu wel 

weer met een borrel erbij hopelijk en een boom hebben we afgelopen zomer al uitgezocht 

dus dat komt helemaal goed.  

Schildwacht toren 3: wij hebben geen groepsactiviteit gehouden omdat wij twee bewoners 

zijn verloren. We hebben wel iets gedaan met Burendag 2020. 5 december hebben we 

iedereen ook een amandelstaaf gegeven en dit jaar gaan we ook weer de hal mooi 

versieren, hebben we vorig jaar ook gedaan. Vorig jaar ook aan iedereen kerstkransjes 

gegeven. Burendag dit jaar hebben we ook gevierd, met z’n allen naar ’t Hof in de 

Houtstraat voor een lekkere high tea. Ook dit jaar hopelijk een gezellig samenzijn rondom 

de kerstperiode. 

Pastoor Bloemstraat: kerst 2020 hebben we een boom gezet en iedereen een presentje 

gegeven. Ook met Pasen hebben we iedereen wat leuks gegeven. Burendag dit jaar een 

groot succes; 120 mensen zijn er op af gekomen. Was ontzettend leuk geweest. Kerstboom 

gaan we in december zetten. Wij krijgen steeds meer hulp, echt ongelofelijk. Alles is dan in 

een mum van tijd ook weer netjes opgeruimd.  

Nezathat Akbal: alle lof voor deze vereniging! Zo zou het overal moeten! Dit is echt een 

voorbeeldbuurtvereniging. Zeker in de coronaperiode hebben jullie mooie dingen gedaan 

met de kinderen; lekker in de buitenlucht.  
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Schildwacht toren 1: wij hebben niks gedaan. Wel hebben we iedereen een kerstpakket 

gebracht en een kerstboom gezet (2020). Hopelijk volgende maand een uitje en in 

december zetten we de kerstboom ook weer. 

Ons Ritme: kerst vorig jaar hebben we een boom gezet. Onlangs ook kennisgemaakt met 

nieuwe bewoners; was leuk! Discussie volgt over hoe je weet of er nieuwe mensen in de 

straat zijn komen  wonen. 

  

Voorzitter: Je kunt dit jaar weer een subsidie van € 75,- per buurt aanvragen om te ge-
bruiken voor bv. je straat mooi te versieren in de kerstperiode. Verlichting, een boom etc 
Laat het ons aub weten wat je ermee gedaan hebt (verslagje schrijven, foto maken). We 
kunnen dan, indien nodig, aan de Gemeente terugkoppelen wat we met onze subsidie 
hebben gedaan. Aanvragen via de website : www.ckm-oss.nl  
 

Vanuit ONS welzijn: 

Nezahat: Per 1 januari 2022 is het sociaal team van ONS welzijn in Ontmoetingscentrum 
Meteoor aan de Oude Litherweg 20 in Oss gevestigd. 
Het sociaal team is bereikbaar voor bewoners voor diverse hulpvragen, informatie en activi-
teiten die in de wijk plaatsvinden. 
Voor de mensen die Nezahat nog niet kennen; Ze helpt bewoners bij het organiseren van 

activiteiten. Vanuit Meteoor is er een project ‘Thuis in de buurt’. Er zouden veel meer 

buurtbewoners naar Meteoor moeten komen; is van alles te doen hier. Willen jullie aub de 

informatie doorgeven aan jullie achterban. Met de informatie bedoelt ze de agenda over 

van wat er gebeurd in de wijk en in Meteoor. Heb je vragen? Dan kun je bij Nezahat terecht. 

Misschien komt er ook een inloopspreekuur over verschillende zaken; dit is althans wel de 

bedoeling. 

5.Wijkraad  

Pepijn: onlangs was er een openbare vergadering waarbij onder andere het afvalbeleid op 

de agenda stond. Jammer genoeg weinig animo voor deze vergadering. We zijn ook in 

gesprek met de gemeente over het nieuwe centrumbeleid. We kunnen gelukkig weer wat 

dingen organiseren.  

Buurttuin de Krinkelhoek: jammer genoeg is er geen verslag van deze (en andere) 

vergaderingen van de Wijkraad.  

Pepijn: we hebben je mailadres niet en we mogen dit ook niet gebruiken zonder 

toestemming. Maar als je me je mailadres geeft dan zet ik je op de mailinglijst en dan 

ontvang je ook voortaan de notulen van de vergaderingen van de Wijkraad.  

 

6. Diapresentatie Jan Ulijn  

7. Voortgang activiteiten / nieuwe activiteiten  

Paul: dit jaar plannen we weer een Sinterklaasmiddag en wel op zaterdag 27 november hier 

in Meteoor van 14.00 tot 16.30 uur. De Sint en zijn Pieten heten alle kinderen van 2 tot en 

met 7 jaar van harte welkom. Geef even per mail de namen van de kinderen die aanwezig 

zullen zijn door en ook de hobby’s graag. Op  18 december is er een bingo in Meteoor; ook 

hiervoor graag even opgeven. 

http://www.ckm-oss.nl/
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Op 10 december is er een extra informatieavond over vervuilde grond in de Boschpoorthof 

en omgeving. Is hier sprak van verontreinigd water of niet? Het gebied omvat de straten 

Kruisstraat, Torenstraat, Verlengde Torenstraat, Kerkstraat en Nieuwe Brouwersstraat.  

We laten het jullie nog weten of de Nieuwjaarsborrel doorgaat. 

Nezahat: wij hebben vanuit ONS welzijn drie loopgroepen die elke week een stukje gaan 

wandelen met elkaar. De deelnemers bepalen zelf waar ze gaan lopen. 

Paul: helaas geen lampionnenoptocht dit jaar. In 2022 hebben we wel een Halloweentocht 

op de planning staat. 

 

8. Rondvraag  

Op de opmerking dat er niet veel georganiseerd wordt voor kinderen antwoordt Paul dat er 

meer kinderen geïnteresseerd moeten zijn als we aangeven iets te willen organiseren; in het 

verleden al vaak pogingen gedaan om wat te organiseren maar vaak weinig animo. 

Misschien in de toekomst.  

Ons Ommetje: we hebben toch al een Halloweentocht in de buurt? 

Buurttuin Krinkelhoek: ja dat klopt, maar dat is op eigen initiatief. Hierna volgt er een 

discussie. 

Ook geft Diny van de buurttuin aan dat veel mensen niet weten wat er te doen is, misschien 

is het een idee om een mededelingenbord ergens te plaatsen met daarop informatie wat er 

te doen is?  

Paul: de wijkkrant uitbrengen kostte ons teveel geld; dat geld willen we liever indirect aan 

jullie uitgeven en daarom dus geen informatie over activiteiten meer richting jullie op papier 

in de vorm van een wijkkrant. Kwam ook weinig kopij binnen dus we namen aan dat mensen 

niet veel interesse hadden. Zelfs nu komt er niet veel binnen wat mensen willen delen in de 

nieuwsbrief jammer genoeg. Meteoor heeft veel activiteiten dus het zal vanuit Meteoor 

moeten komen.  

Nezahat: ik denk dat wij met z’n allen moeten kijken hoe we de inwoners van centrum, 

Krinkelhoek en Mettegeupel kunnen informeren over wat er te doen is in de wijk en wat er 

gaat gebeuren. Ik merk dat daar grote behoefte aan is; oudere mensen lezen liever iets op 

papier dan dat ze het moeten opzoeken op bijvoorbeeld internet dus daar moeten we goed 

over nadenken. 

Ons Ommetje: kopen jullie nieuwe spullen aan eigenlijk?  

Paul: ja, normaal wel maar de laatste tijd niks meer gekocht. Alles wat je kunt lenen staat op 

de website.  

Half januari hebben we weer de volgende vergadering; de exacte datum horen jullie 

natuurlijk zo snel mogelijk.   

9. Sluiting 

De voorzitter eindig rond 21.45 uur de vergadering, bedankt iedereen voor zijn of haar 

komst, wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2022 en hopelijk allemaal tot ziens 

op de volgende vergadering! 


