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 18 September 2017 in “Parketzaal 1” van Ontmoetingscentrum Mete-

oor, 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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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Notulen van 22 mei 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. 22-05-2017
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering iets na 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom op deze laatste vergadering voor de zomervakantie. Afwezig deze avond zijn J.
Theunisse, R. Lagarde, R. van Orsouw en de Haagpoort.
2. Notulen 20-03-2017
Blz. 1: x
Blz. 2: x
Blz. 3: x
3 Ingekomen post
x
4 A
Mededelingen vanuit DB: De dierenweide heeft uitbreiding gekregen. Er zijn
drie schapen en drie lammetjes. In het kader van de digitalisering is Sjanneke bezig
met het aanmaken van een Facebookpagina voor de wijkstichting.
B
WOS: Geen mededelingen vanuit het WOS (gezamenlijk overlegorgaan van de
wijkstichtingen)
C
Bewonersgroepen:
Koetshuis: niks te melden.
Heraut: Er is vanuit het Oranje Fonds bij Brownies and Downies een high tea georganiseerd voor mantelzorgers. Was erg leuk. De bedoeling is om het volgend jaar weer
te organiseren. Pasen hebben is gevierd maar steeds met minder kinderen eigenlijk;
15 waren het er nu dus toch nog redelijk. Ook aan de Buitenspeeldag doet de straat
dit jaar mee.
Dierenweide: een aantal buurtbewoners hebben de dierenweide overgenomen maar
helaas veel onkruid en verrotte palen her en der. Zorgt de gemeente hiervoor? Dat
dit opgeknapt wordt? Voorzitter: in principe ligt het onderhoud bij jullie maar misschien dat de gemeente garant wil staan voor een grote opknapbeurt? Kijk anders
even wat je precies nodig hebt c.q. wat er allemaal moet gebeuren. Dierenweide: Er
is veel overlast van honden. Er hingen/stonden overal bordjes met daarop duidelijk
te lezen dat het daar verboden is om honden uit te laten. Die bordjes zijn weg. Ook
wil de eigenaar geen brood meer in de wei; niet goed voor schapen en dus logisch
ook geen hondenpoep. Dit nemen we mee naar de gemeente.
Ons Ommetje: nieuw lid, Wim van Uden, paaseieren gezocht tijdens de paasdagen,
Buitenspeeldag gaan we ook aan meedoen, fietstocht, buurtfeest; genoeg dus!
Buurttuin loopt zo ongeveer ten einde; laatst de bak helemaal op de grond gegooid!
Regelmatig problemen daar. Erg jammer.
Boterstraat; Combo en Karn lentebuffet; 43 man. Plannen om iets te realiseren hangen af van Brabant Wonen; hopelijk krijgen we wat geld van hen. Het idee leeft ook
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dat een rondrit te maken, met net wie mee wil, door de kernen van Oss. Niet met
het Maasmeandertreintje want dat is veel te duur.
Theo van Ballegooij; druk bezig om dit moment met de Buitenspeeldag en de Prikparty.
Hertogenbuurt: Er wordt weer nagedacht om iets te organiseren.
Schildwacht toren 3; Op 2 september wordt er iets gedaan. Volgende vergadering
meer hierover.
’t Eiland: Er wordt meegedaan met de Buitenspeeldag en aan het einde van de zomer
staat er een bbq op de planning.
Past.Bloemstraat: In samenwerking met Brabant Wonen is er een zogenaamde opruimdag georganiseerd; was een groot succes. Ook ie er een dag georganiseerd speciaal voor de wat eenzame ouderen; ook dit was een groot succes. Er waren zo’n dertig mensen aanwezig met wie we gewoon lekker hebben zitten kletsen. Ook wordt er
meegedaan met de Buitenspeeldag en later dit jaar de Burendag.
Krakenburg en Fratershof: Op 9 september wordt er een buurtbarbeque georganiseerd.
Toernooiveld: Er is sinds de kerstdagen niks gedaan. Gelukkig zijn er er wel wat
nieuwe jonge mensen bij. Volgend jaar misschien met behulp van deze mensen weer
een Buitenspeeldag in de straat.
Schildwacht toren 2: begin juni een diner maar hoe en wat is nog een geheim.
Nieuwe Hofstraat; 19 woningen en vijf nieuwe bewoners; na de zomer zijn deze
mensen wat gesetteld en dan hopelijk nieuwe leden.
Schildwacht toren 1: momenteel niks op de planning; in oktober pas weer een uitje.
Harnas: Buitenspeeldag wordt weer aan meegedaan en 1 juli hebben ie er een bbq.
D
ONS welzijn: De Buitenspeeldag zit er weer aan te komen zoals iedereen natuurlijk al weet. De Musketier en Schildwacht doen niet (meer) mee. 16 straten hebben we nu en toch weer 3 nieuwe! Op 30 mei kun je het geld op komen halen dat de
Wijkstichting en de Wijkraad voor de Buitenspeeldag ter beschikking hebben gesteld. Tussen 15.30 en 17.30 uur. In Metoor. Ook is er geld voor Wereldkeuken via
Oss Innoveert. Project waarbij mensen van verschillende culturen gaan koken. Voor
een schappelijke prijs kunnen mensen dan samen eten die meestal alleen eten.
5 Wijkraad
Wim; Volgende week is er weer een vergadering. We hebben een nieuwe wijkagent;
de ‘oude’ wijkagent neemt afscheid. Ook is een project ‘Eet met je hart’ in samenwerking met de horeca in Oss. Hierbij is het de bedoeling dat de eenzaamheid onder
ouderen aangepakt gaat worden.
6 Diapresentatie Jan Ulijn
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7 Wijkactiviteit / voortgang activiteiten / nieuwe ideeën
Sjanneke: tijdens de vorige vergadering zijn er vrijwilligers gevraagd voor het jeugdwerk. Nu hebben we gelukkig 5 vrijwilligers en met deze vijf mensen willen we een
jeugddisco gaan organiseren. En wel op 7 juli. Een jeugddisco voor kinderen van 12
t/m 15 jaar. Na de vakantie gaan we de tweede organiseren. Tijdens de avond zelf
gaan we inventariseren wat de aanwezige jeugd leuk vindt. Ook voor kids in de leeftijd van 8 t/m 12 willen we iets gaan organiseren. We gaan sowieso flyers huis-aanhuis verspreiden om deze avonden kenbaar te maken bij iedereen. Plaats van handeling zal zijn het oude patronaat aan de Koornstraat. Gebruik maken van mensen die
flyers van de Talentenmarkt hebben verspreid. Jean-Pierre; zouden die mensen nog
een keer willen lopen? Sjanneke: meld het a.u.b. even als je het wilt. Voorzitter: zijn
er mensen die willen flyeren? Die zijn er zo valt te zien aan de reacties vanuit de zaal!
Hierna volgt er een korte discussie voor welke kids deze avonden bedoelt zijn. We
hebben 10 vrijwilligers nodig die ons die avond mee willen helpen. Ook gaan we natuurlijk de wijkagent informeren. De avond begint om 19.30 uur en is rond 23.30 uur
weer afgelopen. Rene; alle scholen hebben een nieuwsbrief; zet het daar in! Sjanneke; dat loopt al; hebben we al aan gedacht. Voorzitter; fijn dat jullie allemaal meedenken met ons en ontzettend fijn dat er al een aantal mensen is die wil flyeren. Kijk
wel even waar je de flyers in de bussen doet; bijvoorbeeld niet in straten waarvan je
weet dat er geen kids wonen; bijvoorbeeld niet in de Schildwacht toren 1, 2 en 3! €
0,50 zullen de kosten zijn van een muntje tijdens deze avonden. Dit bedrag gaat naar
jeugdwerk. Op 21 mei hebben we een leuke Talentenmarkt gehouden. 25 jarig bestaan van deKrinkelhof is toen gevierd onder andere. Een ontzettend geslaagde middag hebben we gehad. Met dank aan iedereen die deze middag mede heeft georganiseerd. Zeker voor herhaling vatbaar! We moeten nog evalueren maar dat het leuk
was staat als een paal boven water. Ook hebben wel al diverse scholen aangeschreven t.b.v. de lampionnenoptocht die dit jaar op 16 november op het programma
staat. De Nicolaasschool en de Mettegeupelschool doen mee. Ook staat er een rommelmarkt op de agenda en wel op zondag 24 september bij Kasteel / Bourgondiestraat.
8 Rondvraag
Op 11 juni wordt er een fietstocht georganiseerd door de Stadse Boeren. Deze tocht
begint om 10.30 uur vanuit de buurttuin achter hotel Wilhelmina / Oude Theater.
Tonnie van Dolleweerd; denk er a.u.b. aan om op tijd het geld op te halen t.b.v. de
Buitenspeeldag.
9
Sluiting
Rond 21.20 uur wordt de vergadering gesloten en iedereen wordt uitgenodigd om zometeen
nog een drankje te drinken aan de bar en te proosten op de komende vakantie. De volgende
vergadering vindt plaats in Meteoor op maandag 18september om 20.00 uur.
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