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 16 September 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen van 20 Mei 2019
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. 20-05-2019
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Welkom allemaal. Toch een
grote opkomst ondanks de redelijk wat afmeldingen. Ook enkele nieuwe gezichten vanavond, leuk!
2. Notulen 19-11-2018
Blz. 1: x
Blz. 2: over de tasjes: nog niet echt veel foto’s binnen! Iedereen een leuke foto van
zichzelf met tasje maken graag en dan insturen!
Blz. 3: x
Blz. 4: x
3. Ingekomen post
Folder van Hanos is binnengekomen; meer niet
4. Mededelingen
vanuit DB: over de uitleen van de spullen: de spullen die wij op de website hebben staan zijn voor de bij ons aangesloten buurtverenigingen om te lenen. Wij
zijn er echter achtergekomen dat er ook wel eens spullen worden geleend t.b.v.
een 25-jarig huwelijk of iets dergelijks. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dit
kan ook echt niet meer. Alleen als je iets voor je buurt organiseert kun je terecht
bij ons om wat te lenen. Ontwikkelingen ponyweide: deze weide is bijgehouden
door enkele bewoners van de Oijenseweg. Beetje raar gelopen allemaal want de
laatste jaren heeft de gemeente geen subsidie meer toegekend aan de ponyweide
aan de Oijenseweg terwijl er best wat onderhoud is gepleegd aan en om de ponyweide. Moest een oplossing komen dus onlangs rond de tafel gezeten met wijkraad, wijkstichting en de gemeente. De gemeente gaat het overnemen en gaat het
ook verder opknappen. Afgevaardigde ponyweide: klopt! Het is allemaal prima
verlopen. En ook erg snel! Er is nu een nieuwe overeenkomst getekend, de palen
worden vervangen en er worden ook extra bomen gepland.
De voorzitter deelt vervolgens mede dat de gemeente ook bezig is met de rotonde
bij de Krinkelhoek. Deze rotonde is meestal feestelijk verlicht rondom de kerstperiode alleen de laatste jaren jammer genoeg niet. Nu is er dus weer stroom.
Gaan we ook samen met de wijkraad iets verzinnen om daar iets moois te maken.
Vanuit WOS: zou rond carnaval een bijeenkomst zijn maar ging niet door. Afwachten nu dus op een nieuwe datum voor een bijeenkomst.
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Vanuit Bewonersgroepen:
Schildwacht toren 1: begin november staat er een leuke middag met de bewoners op de agenda; hier in Meteoor.
Pastoor Bloemstraat: op 7 juni is er een kleinschalige bijeenkomst voor ouderen
en eenzamen. Is meestal een enorm succes; we doen het al een aantal jaren. En
natuurlijk doen we ook weer mee met de Buitenspeeldag.
Harnas: wij hebben op 29 juni een barbecue.
Schutterij: op 6 juni hebben wij een straatfeest en ook wij doen mee met de Buitenspeeldag.
Ponyweide: zojuist al verteld.
Hoekenburg: veel gedoe gehad bij ons in de straat. Nu toch gelukkig weer een
straatfeest gepland. Best wat nieuwe mensen bij ons in de straat.
Toernooiveld: ook wij doen mee met de Buitenspeeldag.
Ons Ritme: op 14 september hebben wij een burendag waarbij van alles wordt
georganiseerd.
Ons Ommetje: rond Pasen hebben wij paaseieren gezocht. Ook hebben we een
buurtfeest gehad en de Buitenspeeldag is bij ons ook erg goed verlopen mede
doordat we hulp kregen van een aantal scholieren die dat als stage konden wegschrijven. De organisatie heeft van tevoren een aantal scholen aangeschreven en
daaruit zijn dus 13 scholieren naar voren geschoven.
Hof van Brabant/Hertogin Mariastraat: aanstaande zaterdag willen wij ons
25-jarig bestaan vieren.
Krinkelhoek: de Buitenspeeldag vieren wij heel groot! Er zijn nu zo’n 125 kinderen aangemeld; worden er denk ik wel 175! Osje komt; thema is camping. Ook
komt er een caravan van de gemeente. Brabant Wonen komt met de keet, je kunt
er tobbedansen en ONS welzijn zal er ook zijn met een keet. Met Halloween doen
we ook altijd iets en ook houden we een kerstborrel. Sint willen we misschien wel
gezamenlijk met de wijkstichting in Meteoor. De Buitenspeeldag vindt plaats in
de Philips van Sint Pol straat en de broodjes worden gesponsord door De Bakkers
Lamers.
Heschepad: nieuwsbrief verstuurd met daarin de datum waarop het nazomerfeest plaatsvindt. Bert Louwrensse is de nieuwe voorzitter. 13 september vindt
het feest plaats; met medewerking van het kaaswinkeltje.
Oosthaag/Westhaag: met Pasen hebben wij eieren verstopt en met de Buitenspeeldag doen wij zeker ook mee.
Ron Lagarde: in augustus hebben wij een activiteit op de agenda staan met een
hapje en een drankje.
Heraut: tip! Museum in Langenboom erg interessant; bomvol oude apparaten.
Alles van vroeger. Veel oude tractors, echt de moeite waard. Er worden ook leuke
rondleidingen verzorgd. Proeven in het park is er bij ons over een tijdje weer in
het park waarbij het de bedoeling is dat iedereen een gerechtje maakt. Het wordt
georganiseerd door de Musketier. In september willen we misschien een high tea
plannen; hier in Meteoor.
Koetshuis: niks op de planning.
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Vanuit ONS welzijn: Nezahat Akbal: de Buitenspeeldag wordt gecoördineerd
door Leontien Jansen. Ik check de aanvragen na. Als er vragen zijn dan kunnen
die aan mij gesteld worden. Wijkbewoners kunnen met allerlei vragen bij ons terecht; bij het sociaal team. In dat team zitten diverse mensen die kunnen helpen,
ook professionals. Komende tijd gaan we meer aandacht besteden aan wijkprofiel. Je kunt ons bereiken via de gemeente. Wij zitten niet structureel in Meteoor!
Flyers over het sociaal team liggen hier in Meteoor in de kast op de gang.
5. Wijkraad
Jim van Vliet, nieuw lid van de Wijkraad, stelt zich voor. Jim is opgegroeid in Oss,
weggeweest uit Oss maar nu weer terug. Hij is bij een aantal vergaderingen van
de Wijkraad aanwezig geweest en vond het allemaal erg interessant. Jim zegt een
aantal leuke ideeën reeds te hebben. Pepijn: Op 4 juni is de Wijkraad in de Wenzel van Luxemburgstraat aanwezig met een tent en een hapje en een drankje. Iedereen vanuit andere wijken is natuurlijk van harte welkom! Een aantal weken
geleden is de Wijkraad naar Veghel geweest ivm Verbintenissen in je wijk. Er zijn
wat onveilige gevoelens in Oss nu, ook met name door al die autobranden. Zijn
van plan om een soort van wijkteam/burgerwacht op te laten leiden door o.a. de
politie. We zoeken mensen daarvoor die daar interesse in hebben. Ben nu met
een wijkagent in gesprek. Hierna volgt er een discussie over de effectiviteit van
een burgerwacht.
6. Diapresentatie Jan Ulijn
7. Wijkactiviteiten
De bingoavond van 13 april 2019 was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar!
Meer dan 50 verkochte kaarten. We hebben ook enkele goede tips gekregen om
het de volgende keer nog beter te doen. De kerstbingo staat gepland op 14 december, ook weer hier in Meteoor. De Buitenspeeldag in onze wijk telt volgens de
lijst van Leontien Jansen nu 10 straten; waarschijnlijk gaan het er 12 of 13 worden. Op 5 juni reiken we de financiële bijdrage uit. Hier krijg je nog een uitnodiging van. Hopelijk wordt het een mooie dag met mooi weer! Op 8 september
wordt er, samen met de Wijkraad, weer een grote rommelmarkt georganiseerd,
locatie is het grasveld tussen Bourgondië straat en het Kasteel. Je kunt je al opgeven als je met een kraampje daar wilt staan.
8. Rondvraag
Nezahat Akbal: wanneer wordt de nieuwsbrief weer verstuurd? Voorzitter: dat
zal na de Buitenspeeldag zijn. Wijkraad: je krijgt bericht van ons per mail over
wanneer wij de wijk in gaan en wanneer de openbare vergadering plaatsvindt.
9. Sluiting
Einde vergadering 21.45 uur. Iedereen een fijne vakantie en tot 16 september!
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