Wijkstichting De Stolp
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 November 2017 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.
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5.
6.
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Opening
Notulen van 18 september 2017
Ingekomen post
Mededelingen
a. Dagelijks Bestuur
b. WOS
c. Bewonersgroepen
d. Ons Welzijn
Wijkraad
“Verekkenes” lang geleden !! ( Jan Ulijn )
Wijkactiviteit / Voortgang activiteiten / Nieuwe Ideeën
Rondvraag
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
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NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 18-09-2017
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering iets na 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze voorlaatste vergadering van dit jaar. Een aantal afmeldingen: Jim en
Thea Duijvestein, Jacco Putters, Hans Mulder, Rob Hermes, Tonnie Dolleweerd, René
van Grunsven, Marjan Nuyten en Cor Laponder.
2. Notulen 22-5-2017
Blz. 1: x
Blz. 2: x
Blz. 3: x
3 Ingekomen post
Gezien de penningmeester en de secretaris op vakantie zijn nu even geen ingekomen
post die hier te bespreken valt; alleen wat rekeningafschriften.
4 Mededelingen vanuit DB: Jean-Pierre; Voor Rode Kruis onlangs diverse presentaties
gehouden in het kader van ‘Hart voor Oss’. Tijdens de presentatie is duidelijk geworden dat er best een aantal mensen is die interesse heeft in een cursus AED. Het Rode
Kruis gaat trainingen verzorgen; daar komen we nog op terug. We willen het wel
laagdrempelig houden en binnen nu en een maand weet ik meer over deze cursus en
wat de kosten zullen zijn. Hopelijk zijn er straks een flink aantal mensen die geïnteresseerd is in zo’n cursus of een cursus EHBO of speciaal voor BHV’ers een cursus. Er
zijn 229 AED apparaten in de gemeente Oss maar er moeten natuurlijk wel mensen
zijn die zulke apparaten ook kunnen bedienen. Voorzitter: onlangs is er een prikparty
gehouden. Sjanneke vertelt hier meer over. Sjanneke: de eerste discoavond is gehouden op 7 juli. Er waren zo’n 35 kids, wij vonden dat een beetje tegenvallen. Het is
al met al een gezellige avond geworden ook natuurlijk dankzij de vrijwilligers. We
gaan deze avond zeker een vervolg geven en hopelijk verspreiden de kids het onder
elkaar zodat het de volgende keer wat drukker wordt. Op 13 oktober is de volgende
avond. Tijdens de eerste avond is er met de kids gesproken over wat zij leuk vinden
om op zo’n avond te doen; misschien dat het 13 oktober een filmavond of een gameavond wordt. Voorzitter: Per 1 januari 2018 ben ik weer herkiesbaar voor nog een
termijn. Mochten er geen bezwaren zijn dan wordt het termijn met 4 jaar verlengd.
Er zijn geen bezwaren.
WOS: Op 3 oktober was er een vergadering gepland. Deze is echter gecanceld. Nieuwe datum wordt gepland. WOS = Overkoepelend orgaan voor alle wijkstichtingen in
de gemeente Oss.
1

Bewonersgroepen:
Krakenburg / Fratershof; onlangs hebben we een leuke avond gehad met 34 volwassenen en 7 kids. Op 6 januari is er een Nieuwjaarsborrel.
Koetshuis: wij doen niet zoveel eigenlijk maar… de dames hebben nu wat leuks georganiseerd en dat gaat dus plaatsvinden op 24 september bij Bierbrouwerij Oijen. Fijn
dat er iets gaat lopen nu!
Almstein: Op 1 juli hebben wij een straatfeest gehad. Bowlingmiddag gehad en een
barbecue in de avond, garagecafé met quiz. Volgende keer komen we tijdens een
Nieuwjaarsborrel weer samen.
Kamprechter: wij houden een kerstborrel; zou in ieder geval geregeld worden; ik
wacht af!
Dierenweide Oijenseweg:De gemeente heeft onlangs wat struiken verwijderd. Er is
gras ingezaaid en de schapen zijn nu weer naar de eigenaar. Als het goed is ligt er nu
bij jullie als wijkstichting een verzoek om een financiële bijdrage. Voorzitter; hier kom
ik op terug!
Haagpoort: de buitenspeeldag bij ons was echt een succes. Op 23 september houden
we een buurtborrel, op 4 november Halloween, eind december kindervuurwerk met
oliebollen en kinderchampagne. Lastig om iets te vinden dat ook de wat oudere
jeugd leuk vindt.
Leuvendaal: wij hebben door omstandigheden helaas geen zomerfeest kunnen houden. Met Kerst gaan we wel zeker wat organiseren. We zetten een kerstboom waar
veel mensen op af komen, kinderen kunnen een kerstknutselwerk maken. Er is best
veel verloop in de wijk; hopelijk kunnen we de nieuwe bewoners betrekken bij wat
wij allemaal organiseren.
Bij ons horen de volgende straten: Bloemendaal, Duinendaal, Durendaal, Leuvenstraat en een stukje Borgvliet. We hebben echt een leuke wijk en volgend jaar zomer
willen we groter uitpakken met hopelijk meer mensen in de organisatie.
Grimberg: op 8 juli hadden we een feestdag met de buurt; helaas iets minder mensen dan verwacht. Ook hebben we meegedaan met de buitenspeeldag en met Kerst
gaan we straks ook iets organiseren.
Kruisstraat: wij kunnen echt niks organiseren; erg lastig is dat bij ons. Er zijn maar
weinig mensen die interesse hebben; jammer. Wel zetten we een kerstboom in de
hal.
Ons Ommetje; wij hebben ook meegedaan met de buitenspeeldag. De buurttuin
hebben we opgeheven. De Oijenseweg wordt gerenoveerd, soms lastig. In november
hebben we een buurtfeest waarop we o.a. jeu de boules gaan spelen. Met Kerst
plannen we een gezellige ochtend en natuurlijk eerst op de planning de rommelmarkt aanstaande zondag.
Ons Ritme: wij doen mee aan de burendag; pakken we een keer goed uit omdat we
20 jaar bestaan. Met Kerst plaatsen we een aantal kerstbomen. Ook houden we een
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Nieuwjaarsborrel, paling roken staat nog op het programma alsmede rommel opstoken in een grote ton. Veel plannen hebben wij. We hebben 1 kartrekker en 2 volgers;
dat rouleert. Bij ons is het dus altijd een ander team wat voor een gezellig evenement
zorgt.
Hertogenbuurt: wij hebben een aantal leuke nieuwe spelletjes klaar; kegelspel en rad
van fortuin. Buitenspeeldag hebben wij ook aan meegedaan; waren zo’n t10 kids. De
rest van het jaar liggen we stil. Jammer dat mensen graag willen dat er wat georganiseerd wordt maar niemand wil meehelpen.
Schildwacht toren 3: we gaan binnenkort met z’n allen een keer wat eten en ergens
bowlen.
Toernooiveld: de laatste paar jaren hadden we iets kleinere bomen maar nu hebben
we, dankzij goed transport, weer een hele grote kerstboom.
Schildwacht toren 2: aanstaande zondag hebben wij een jeu de boules middagje met
een etentje erbij. Ook gaan we zeker weer een Nieuwjaarsborrel organiseren.
Past.Bloemstraat en omgeving: wij zijn op de laatste zaterdag van de zomervakantie
met z’n allen naar het Elzeneindfestijn geweest. Zo’n 24 mensen gingen mee. Aanstaande zaterdag houden wij de burendag. Dan gaan we gezellig bij elkaar zitten, bbq
erbij en we gaan wat opruimen. 95 mensen hebben zich aangemeld waaronder 23
kinderen.
Harnas: wij hebben ook meegedaan met de buitenspeeldag en op 6 januari 2018
houden wij een Nieuwjaarsborrel. Voorzitter: wij zitten tegenwoordig trouwens ook
op Facebook.
Nieuwe Hofstraat: op 22 oktober houden wij een bbq en een jeu de boules middagje.
ONS welzijn: x
5 Wijkraad
Op 25 september vindt er weer een openbare vergadering plaats die geheel in het
teken staat van een Cruijf-court. De gemeente zal aanwezig zijn en legt op die avond
uit wat dit inhoudt. Op 22 september is er een inloopavond op de plaats waar het
Cruijf-court komt. Dat is van 19.00 tot 21.00 uur. Kom die avond want dan kun je vragen stellen. In de Schadewijk is er ook zo’n Cruijf-court en dat functioneert echt heel
goed. Bewoners van de Brabantstraat, waar dat court komt, krijgen persoonlijk een
uitnodiging. Het Cruijf - court komt achter de nieuwe flat; locatie in het park.
Diapresentatie Jan Ulijn
6 Ingelast agendapunt
Jeroen Boeijen bedankt bij deze Brabant Wonen voor het lenen van de bus voor de
Oss Maasrace. Er is maar liefst € 5.000, - opgehaald voor het KWF. Hopelijk komt er
nog zo’n € 500,- bij. Een dank aan Paul en aan Brabant Wonen. Er zijn zo’n 600 deel3

nemers geweest, veel wedstrijden in het water. Hopelijk kan dit evenement doorgroeien.
7 Wijkactiviteiten
Voorzitter: Op 24 september vindt er een rommelmarkt plaats bij Kasteel / Bourgondiestraat. 59 mensen willen een kraam en er is goed weer voorspeld dus dat gaat
goed komen. De markt is van 10.00 tot 15.00 uur. Op 13 oktober is er weer een prikparty; nu dus geen flyers verspreid maar hopelijk hebben de kids het al tegen elkaar
verteld. Ook gaan we een A3 formaat poster maken; zou fijn zijn als jullie die dan
voor jullie raam willen hangen. Ook zijn we echt nog op zoek naar vrijwilligers. Op 16
november is er een lampionnenoptocht. Vanuit de Nicolaasschool en Mettegeupelschool lopen de kinderen naar het Barbaraplein. Om 19.00 uur zullen de kinderen
daar ongeveer arriveren. Dit alles wordt vanuit de scholen georganiseerd maar je
kunt natuurlijk gewoon meelopen. Ook willen we graag een keertje weer wandelen
met Jan Ulijn. Er wordt zo snel mogelijk een datum geprikt en deze zal in de volgende
nieuwsbrief komen. Op 2 december zal de Sint met zijn Pieten hier in Meteoor ons
een bezoekje komen brengen; tussen 12.30 en 15.00 uur. Dit komt ook in de nieuwsbrief overigens.
8 Rondvraag
Jan Ulijn: op zondag 26 november is het open kerkendag in de gemeente Oss althans.
Je kunt dan bijvoorbeeld de toren van de Grote Kerk beklimmen die we net zo mooi
op de dia’s hebben bekeken. De Heilig Hart-kerk en de Paaskerk zijn ook open. Dorien van Pinxteren: komt er dit jaar ook weer een extra subsidie voor kerst? Voorzitter: ja, dat kan dit jaar gelukkig ook weer. Er wordt gevraagd naar de datums van de
vergaderingen in 2018 waarop de voorzitter antwoord dat deze datum tijdens de
vergadering van november dan wel in die van januari bekend worden gemaakt.
Daarnaast wordt er gevraagd of de informatie die in de nieuwsbrief staat ook op
Facebook kan worden gezet. Dit is volgens de voorzitter en volgens Sjanneke inderdaad mogelijk. Jean-Pierre: bedankt iedereen die mee heeft geholpen met flyeren!
9 Sluiting
Iedereen bedankt voor zijn / haar aanwezigheid en inbreng en tot de laatste vergadering van 2017: maandag 20 november.
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