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 19 Maart 2018 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 29 Januari 2018
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
0

NOTULEN STOLP VERGADERING D.D. 29-01-2018
1. Opening
De voorzitter opent iets na 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom en
wenst iedereen een gezond en gelukkig 2018. Veel afmeldingen vanavond: Leuvendaal, M. van Vugt, R. Lagarde, R. Hermes, N. Akbal, G. van Boven, A.Willems, R. van
Grunsven, T. van Grunsven, T. van Ballegooij en J. Theunisse
2. Notulen 20-11-2017
Geen op- en/of aanmerkingen.
3 Ingekomen post
Alleen wat rekeningen en een folder van Makro.
4 Mededelingen vanuit DB: Voorzitter; er zijn een aantal activiteiten te bespreken
waaronder de Chill-avond en de carnavalsmiddag voor de jeugd van vrûger (50 plussers) , daar kom ik straks op terug. De Posterije is helaas gestopt; te weinig animo.
Kerstbord op de rotonde was prachtig, de kerstbomen en de lampjes ook maar helaas was er geen stroom! Zou nu dan gerepareerd worden; beetje te laat! Clemens en
Hans toch bedankt voor alles. Tenslotte wil ik jullie mededelen dat ik in december in
de Lievekamp ben gekozen tot Vrijwilliger van het jaar. Echt een hele eer en waardering!
WOS: nog geen nieuwe datum vastgelegd
Bewonersgroepen:
Koetshuis: geen plannen bij ons helaas. Ook met de kerstdagen hebben we jammer
genoeg niks gedaan.
Ons Ommetje: 22 september hebben wij ons 25-jarig bestaan gevierd. Is hier trouwens ook een wijkagent aanwezig? De voorzitter antwoord ontkennend en deelt
mede dat als je iets hebt voor de Wijkraad je dit dan aan Henk Visser voor kunt leggen. Henk Visser: op 26 maart is er een vergadering van de Wijkraad, dan is er een
wijkagent aanwezig die je vragen kan beantwoorden. Ons Ommetje gaat verder met
de mededeling dat zij op 26 mei een fietstocht naar Ecopoll in Geffen organiseert. In
december stond er een kerstborrel op het programma. Met een Kerstman in een
kerstpak en rond Pasen gaan we ook nog eieren zoeken.
Boterstraat: het extraatje dat we met de kerstdagen hebben gekregen is goed besteed. We hebben heel wat kerstspullen gekocht namelijk waarmee we volgende
kerst mooi alle verdiepingen kunnen versieren. Ook gaan we een dagje weg met de
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bus; weten nog niet waarheen maar dat we gaan staat vast.
Past. Bloemstraat: wij hebben met de kerst een kerstboom gezet en 50 mensen verrast met een presentje. Volgende week is de planning voor dit jaar bekend.
Schutterij: in december hebben wij de kerstboom gezet en een borrel gehouden.
Jammer genoeg was de opkomst niet echt denderend hoog. In de zomer houden we
een buurtfeest en dan is de opkomst meestal wel wat hoger.
Heschepad: wij hebben ook een kerstboom gezet en alle bewoners een presentje gegeven. Op 7 januari hebben we een Nieuwjaarsborrel gehouden in een kaaswinkeltje
bij ons achter, gaan we volgend jaar daar weer houden. Ook hebben we een begin
gemaakt met de aanschaf van een glasservies.
Grimberg / Ringelenburg: op 6 januari hebben wij een Nieuwjaarsborrel gehouden.
Een andere activiteit die we dit jaar gaan organiseren is onder andere de Buitenspeeldag.
Buurttuin Krinkelhoek: alle minima hebben van ons een kleinigheidje gekregen met
de kerst. Het lijkt ons trouwens ook leuk om een keertje in de zomer bij een activiteit
die dan plaatsvindt de Brabantstraat te betrekken.
Toernooiveld: wij hebben een kerstborrel gehad met onder andere weer een kerstboom erbij. Schildwacht toren 3; bij ons is er ook een nieuwjaarsreceptie geweest en
verder hebben we nog niet veel op de planning staan. Het extra geld dat we van de
wijkstichting hebben gekregen is goed besteed, bedankt nog!
Dierenweide Oijenseweg: wij hebben het stalletje versierd met kerstverlichting. Verder is er bij ons niks aparts te melden behalve dat in mei de dieren weer in de wei
zullen gaan.
Zaltbommelseweg: de jeu de boulesbaan bij ons is misschien wel leuk voor die mensen die de Brabantstraat erbij willen betrekken. Straks na de vergadering even contact hierover.
Wij willen zelf graag iets organiseren om met mensen hapjes en drankjes te nuttigen.
Er wonen namelijk veel mensen uit andere landen bij ons in de wijk. Lijkt ons leuk
om dat met z’n allen te doen zodat we elkaar ook leren kennen. Hoe pakken we dit
aan? Voorzitter: als je een straat of een deel van de straat daarvoor moet afzetten
dan dien je dit in ieder geval aan te geven bij de gemeente. Kan trouwens ook online.
Harnas: wij hebben een Nieuwjaarsborrel georganiseerd, heb ik zelf ook nog meegeorganiseerd want ik stop ermee. Gelukkig neemt iemand het over zodat er in ieder
geval een buurt barbecue komt!
Haagpoort; wij hebben met Oud en Nieuw kindervuurwerk afgestoken en lekker
oliebollen gegeten natuurlijk.
Krakenburg / Fratershof; wij hebben een geslaagde Nieuwjaarsborrel gehad met wel
zo’n 35 mensen. Hierna volgt er een discussie rondom het organiseren van een bbq.
Tip is om ook eens op de website van het Oranjefonds te kijken.
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ONS welzijn: Nezahat Akbal is de volgende keer aanwezig om nieuws rondom Ons
Welzijn te vertellen.
5 Wijkraad
Henk Visser: op 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen weer gehouden zoals de meesten van jullie wellicht zullen weten. Hierdoor komt er straks ook weer een
nieuwe Wijkraad dus ik heb op het moment niet zo heel veel te vertellen behalve dat
we nog op zoek zijn naar 4 nieuwe leden. Gelukkig hebben we inmiddels al zo’n 8
aanmeldingen dus dat is erg goed nieuws voor ons.
6 Diapresentatie Jan Ulijn
7 Wijkactiviteiten
Paul van Hulten: De Sinterklaasmiddag was erg gezellig en goed bezocht. De nieuwjaarsreceptie in Bellevue was ook erg gezellig maar het was niet zo druk; zou wel wat
drukker mogen. Op 2 februari is er de tweede Chill-avond voor de jeugd van 12 tot en
met 15 jaar. De locatie is de Nicolaasschool. Hopelijk krijgen we nu veel kids over de
vloer. De eerste keer was de opkomst redelijk, de tweede keer slapjes. Dus hopelijk
nu echt wat meer. Misschien een idee voor iedereen om in de buurt rond te vragen
of er kinderen zijn die interesse hebben om er heen te gaan. Op dinsdagmiddag 13
februari is het weer carnaval voor de jeugd van vrûger; voor 50 plussers dus. Het is
van 12.00 tot 17.00 uur met medewerking van de Klooiers en ook komt de boerenbruiloft langs. Zaterdag 10 februari gaan we de zaal versieren van 11.00 tot 13.00
uur. Er melden zich spontaan 4 mensen aan die mee willen helpen. Fijn! Een wandeling onder leiding van Jan Ulijn komt ook weer op het programma; als het weer wat
opknapt dan plannen we weer een leuke wandeling. Informatie rondom deze wandeling vind je natuurlijk in de online nieuwsbrief.
8 Rondvraag
Boterstraat: mag ik het adres van het contact persoon van de Posterije? Heschepad:
hoe werkt een subsidieaanvraag eigenlijk? De voorzitter legt dit in het kort uit.
9 Sluiting
Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of
haar komst. De volgende vergadering is 19 maart.
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