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2. Inleiding
Dit activiteitenplan geeft een doorkijk naar de gebruikers van ontmoetingscentrum de Coppele.
Naast de vaste werkgroepen en vaste gebruikers is er uiteraard ook incidentele ingebruikgeving.
Deze activiteiten zijn te vinden via de website www.ocdecoppele.nl
Indien er behoefte is aan zaal-/ vergaderruimte dan kan dit worden aangevraagd bij de beheerder:
Mart Schapendonk
beheerder@ocdecoppele.nl telefoon 013-5283696 / 06–53832495
Voor overige vragen met betrekking tot activiteiten:
Joop Verberk
familieverberk@home.nl
Mieke Verhoeven-Voogt
mieke.ge.verhoeven@hetnet.nl

2.

Activiteitenplan van Biljartclub Krijt op tijd

Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de contacten tussen de biljarters onderling en
samenwerking met andere verenigingen die eenzelfde doel nastreven

Korte omschrijving
Onze groep bestaat op dit moment uit 7 leden. We spelen een interne competitie en eens in het
jaar hebben we een gezellige ledenvergadering.
Elk lid gebruikt zijn eigen keu.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
In de foyer van de Coppele maken we gebruik van 2 biljarts.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Even van huis en samen ontspannen door inspannen.

Elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur.

Contactpersoon en informatie
Geert v.d. Pas

geertcarienvandepas@gmail.com
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De activiteit wordt gehouden op
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3.

Activiteitenplan van Biljartclub De Coppelaars

Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Onze club streeft er naar om de biljartsport goed te beheersen en steeds in een sportieve sfeer de
interne competitie te voeren

Korte omschrijving
Onze groep bestaat uit 18 leden, we nemen deel aan de wijk- en regio competitie. De lokale en
regionale bekendheid draagt uit dat we een vriendschap en talent uitwisselen. Op deze wijze dragen
wij bij aan een open samenleving waar verbinden ons toverwoord is. Elk lid gebruikt zijn eigen keu.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De Coppele beschikt over 2 biljarts die door ons gebruikt worden.

Wat zijn de gewenste resultaten?
De in- en externe competitie zijn de doelen waar we uiteraard als beste uit willen komen. Daarnaast
is het voor ons van belang dat binnen de groep vriendschap en saamhorigheid centraal staan.

De activiteit wordt gehouden op
Elke maandag van 19.00 tot 24.00 uur.

Contactpersoon en informatie
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Albert Nooren, secretaris
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A.Nooren3@hotmail.com

4. Activiteitenplan van Ouderenbiljart
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Door het ouderenbiljart leveren wij een bijdrage aan het tegengaan van vereenzaming.

Korte omschrijving
Het ouderenbiljart in De Coppele bestaat al ruim 30 jaar.
Ons doel is om mensen van 55 jaar en ouder samen met elkaar de vrije tijd op een fijne manier
door te laten brengen.
Vanaf april tot september spelen wij onderling een binnencompetitie waar men zich vrijblijvend
voor kan aanmelden.
Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
Vanaf september t/m maart is er de buitencompetitie waar iedereen aan kan deelnemen.
Ook hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
De buitencompetitie wordt gespeeld tegen andere wijkcentra zoals:
Pannenschuur, Waterhoef, De Bunders, Haaren.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De Coppele beschikt over 2 uitstekende professionele biljarttafels.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Op een gezonde manier in een ontspannen sfeer een middag van huis zijn en met anderen in contact
komen.

De activiteit wordt gehouden op

Contactpersoon en informatie
Frits Greunsven

fritsgreunsven@ziggo.nl
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Elke dinsdag en vrijdag van 13.15 tot 17.00 uur.
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5. Activiteitenplan van CoppelArt
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Coppel Art is bedoeld om een breed publiek kennis te laten maken met de schilderkunst, tegen
geringe kosten.

Korte omschrijving
Iedereen schildert naar eigen kunnen, inzicht en smaak, onder begeleiding.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Zaalruimte en schilderattributen.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Door “oefening baart kunst” creativiteit en vaardigheid ontwikkelen, in een ontspannen / gezellige
sfeer

De activiteit wordt gehouden op
maandag
donderdag

CoppelArt 1
CoppelArt 2
Coppelart 3

13.30 tot 15.30 uur
19.00 tot 21.00 uur
13.30 tot 15.30 uur

gedurende 9 maanden, september t/m mei.

Contactpersoon en informatie
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MarieJosé v.d. Borght
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j.borght@hetnet.nl

6. Activiteitenplan van "De Talenten"
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Het ontwikkelen van artistieke vaardigheden.

Korte omschrijving
Met ongeveer 15 deelnemers streven wij er naar om gezamenlijk door ontspanning naar een hoger
kunstzinnig doel te komen.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Zaalruimte en schildersattributen.

Wat zijn de gewenste resultaten?

De activiteit wordt gehouden op
dinsdagavond 20.00 – 22.00 uur.

Contactpersoon en informatie
lydadenboer@gmail.com
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Lyda den Boer
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7. Activiteitenplan van de werkgroep Bingo
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Door het organiseren van bingo avonden brengen wij geld bij elkaar om het kindercarnaval voor de
wijk in het ontmoetingscentrum te organiseren.

Korte omschrijving
Elke maand is er een bingoavond in ons ontmoetingscentrum De Coppele.
Tijdens de schoolvakantie is het wijkcentrum gesloten dus ook geen bingo

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De foyer, aula en de geluidsinstallatie, microfoon en versterker, elektrische bingomolen.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Genoeg geld verzamelen om een kwalitatief hoogwaardige kindercarnaval voor de wijk te realiseren.

De activiteit wordt gehouden op
Elke laatste vrijdag van de maand, 19.30 uur (de vrijdag volgend op de 23ste van de maand)

Contactpersoon en informatie
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John Donders
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johnnybullit@hotmail.com

8. Activiteitenplan van de werkgroep Darts
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
In vriendschap en door ontspanning de dartsport beoefenen.

Korte omschrijving
Op drie professionele Dart borden wordt elke week door momenteel 12 leden de dartsport
beoefend.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De foyer en 3 professionele Dart borden.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Een interne competitie.

De activiteit wordt gehouden op
Elke donderdag van 19.30 – 22.30 uur.

Contactpersoon en informatie
johnnybullit@hotmail.com
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John Donders
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9. Activiteitenplan van CV de Coppeling
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Jong en oud uit de wijk Oisterwijk West in hun eigen ontmoetingscentrum een gezellige carnaval te
bieden. Maar ook de mensen uit andere wijken en/of buiten Oisterwijk zijn van harte welkom.

Korte omschrijving
Met een team van 19 vrijwilligers wordt het ontmoetingscentrum omgevormd tot een
carnavalstempel. De kinderen zijn van harte welkom, krijgen een cadeautje en worden goed
onderhouden. Kinderen mogen zonder toezicht niet naar buiten en kunnen pas naar huis als er een
begeleider gearriveerd is.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De foyer, aula en de benedenzalen.
Licht geluid en versiering.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Aandacht voor de jeugd en de jeugd vertrouwd maken met hun ontmoetingscentrum.
Kinderen van de straat.

De activiteit wordt gehouden op
Jaarlijks tijdens de carnavalsdagen.
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Contactpersoon en informatie
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Jack van de Sande

jackvdsande@cvdecoppeling.nl

Bezoek ook de website:

http://www.cvdecoppeling.nl/home/index.html

10. Activiteitenplan van de Ouderensoos
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Tegengaan van vereenzaming en gezellig samen ontspannen.

Korte omschrijving
Helaas zijn er niet genoeg kaartliefhebbers meer om op woensdagmiddag te komen rikken,
jokeren en hoogjassen.
Daarom ligt deze activiteit tijdelijk stil.
Wij hopen dat in 2021 zich weer kaarters melden.
Kaarten is en blijft immers een zeer favoriete bezigheid.
We weten dat er veel mensen zijn die willen kaarten, maar steeds zoeken naar geschikte
partners.
We hebben de mogelijkheden, we hebben de sfeer. Maar we kennen de mensen
die op zoek zijn onvoldoende.
Waarom alleen thuis zitten? Waarom niet gezellig samen ontspannen en leuke dingen
doen?
Zou je willen kaarten maar weet je niet met wie? Meld je aan, wij leggen de contacten wel
verder.
De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De foyer.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Saamhorigheid en gezellig contact.

De activiteit wordt gehouden op

Contactpersoon en informatie
info@ocdecoppele.nl of
Joop Verberk
familieverberk@home.nl
tel. 06 41 46 98 24
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Elke woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
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11. Activiteitenplan van Ouderenhandwerk
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Gezelligheid en contact.

Korte omschrijving
Elke vrijdagmiddag is er een groep dames die gezellig samen, onder het genot van een kopje koffie
of thee, handwerken.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Kleine vergaderzaal, handwerktafels.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Gezelligheid en productie.

De activiteit wordt gehouden op
Elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur.

Contactpersoon en informatie
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Corrie v. Grinsven
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martienvangrinsven@ziggo.nl

12. Activiteitenplan van werkgroep 3D-kaarten
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Ontwikkelen van creativiteit met materialen.

Korte omschrijving
Elke eerste dinsdag van de maand komen een groep van 12 dames bijeen om gezamenlijk 3 Dkaarten te maken.
Iedereen die zin heeft mag meedoen.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Kleine vergaderzaal, handwerktafels.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Ongedwongen samenzijn en creatief bezig zijn.

De activiteit wordt gehouden op
Elke 1e dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur.

Contactpersoon en informatie
dien.dekkers@icloud.com
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Dien Dekkers
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13. Activiteitenplan van Jeugdclub De Coppele
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Passend entertainment voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar.

Korte omschrijving
Een enthousiaste groep ouders verzorgd voor de kinderen uit de wijk één keer per maand een
avondje uit in ontmoetingscentrum de Coppele..
Hoe gaat het er nu aan toe op zo’n avond?
Na binnenkomst van de jeugd wordt de avond geopend door onze eigen professionele dj.
Ook is er van alles te doen. Zo kunnen de kinderen tafelvoetballen, snookeren, airhockey en voor de
gamers een playstation 2 en een WII.
Natuurlijk zijn er ook diverse gezelschapsspellen zoals oud Hollands dammen, 4 op een rij en laten
we galgje niet vergeten.
Door de avond heen, die duurt van 19.00 uur tot 21.30 uur wordt er door onze professionele dj
aandacht besteed aan de jarige(n) van die maand en er is ook altijd zoiets als een breakdance
wedstrijd of een modeshow voor de dames ( waar dan de heren aan meedoen).
Ook moeten we onze lounge hoek niet vergeten. Lekker even luieren op een aantal zitzakken.
De jeugd kan natuurlijk ook iets drinken, water is gratis.
Er staat een snoepkraam waar goedkoop snoepjes kunnen worden gekocht en we trakteren
regelmatig op een lekkere snack. Kortom, we zijn er op uit het de kinderen zo leuk mogelijk te
maken. Er zijn natuurlijk ook regels. Deze regels staan aangegeven en zijn reeds bij de kinderen
bekend. Hier wordt echt op toegezien en bij problemen wordt er direct actie ondernomen.
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een avond verpest wordt door één of enkele raddraaiers.
De avonden zijn altijd erg leuk, ook van de kinderen krijgen we altijd leuke reacties, wij hopen dit
nog lang te kunnen doen.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De foyer, aula en diverse attributen.

Wat zijn de gewenste resultaten?
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Kinderen van de straat en op een gezellige wijze bezig houden.

13

De activiteit wordt gehouden op
Elke voorlaatste vrijdag van de maand, 19.00 tot 21.30 uur (in de week vóór de bingo)

Contactpersoon en informatie
Fieke Wolfs

fiekewolfs@ziggo.nl

14. Activiteitenplan van Volkstuinders ‘t Westend
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Op het volkstuinencomplex in de wijk op verantwoorde wijze groenten en fruit kweken en bloemen
zaaien.

Korte omschrijving
Uiteraard vinden de activiteiten plaats op “eigen grond”. Maar voor onze reguliere vergaderingen
maken de volkstuinders gebruik van ontmoetingscentrum de Coppele.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De foyer.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Niet van toepassing.

De activiteit wordt gehouden op
Geen vaste momenten

Contactpersoon en informatie
gervanvenrooij@home.nl
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Ger van Venrooij
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15. Activiteitenplan van Het Oisterwijks Kamerkoor
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Het a capella koor werkt aan stemvorming, gehoortraining, stijlbesef en theoretische scholing.

Korte omschrijving
Het Oisterwijks Kamerkoor [OKK] is een a capella koor bestaande uit 22 leden.
Het werd opgericht in 1992 en staat sindsdien onder leiding van Peter van Aerts.
Het OKK staat bekend om haar bijzondere en zeer gevarieerde repertoirekeuze.
Het overgrote deel van dit repertoire wordt a capella gezongen.
Op deze manier komt de menselijke stem het best tot zijn recht.
Een enkele keer vraagt de muziek om meer en kiezen we voor
instrumentale begeleiding.
De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond in Ontmoetingscentrum De Coppele.
Tijdens deze repetities wordt er op plezierige en intensieve manier gewerkt aan
stemvorming, gehoortraining, koorklank, stijlbesef en theoretische scholing.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Aula en piano.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Het koor naar een hoger niveau brengen, maar zeker ook gezellig en informeel samenzijn.

De activiteit wordt gehouden op
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Elke woensdag van 19.45 tot 22.00 uur.
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Contactpersoon en informatie
Gemma Krul

secretariaat@oisterwijkskamerkoor.nl

Bezoek ook de website:

www.oisterwijkskamerkoor.nl

16. Activiteitenplan van Blaoskapel Heure Zien en Zwège
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Op een ontspannen wijze met de vrienden gezamenlijk muziek maken.

Korte omschrijving
Blaoskapel Heure Zien en Zwège repeteert in Ontmoetingscentrum De Coppele als een autonome
groep.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Grote zaal beneden.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Niet van toepassing.

De activiteit wordt gehouden op
Elke woensdag van 20.00 tot 22.30 uur

Info en Boekingen: Piet van der Steen

info@heurezienenzwege.nl

Bezoek ook de website:

www.heurezienenzwege.nl
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Contactpersoon en informatie
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17. Activiteitenplan van het Alzheimercafé
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Informatieverstrekking en bevorderen van bewustwording op het gebied van Alzheimer.

Korte omschrijving
Het Alzheimer café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie,
partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden.
Na een inleiding door een deskundige kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen
uitwisselen.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Foyer en aula, audio visuele apparatuur

Wat zijn de gewenste resultaten?
Bewustwording op het gebied van Alzheimer.

De activiteit wordt gehouden op
Elke derde dinsdag van de maand, 19.30 uur

Contactpersoon en informatie
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Jeanne Verberk
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j.verberk@ziggo.nl

18. Activiteitenplan van de seniorencommissie
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
De senioren in Oisterwijk West en Heukelom een gezellige middag te bieden.

Korte omschrijving
De seniorencommissie organiseert een keer per jaar een feestmiddag voor de senioren van 66 jaar
en ouder uit Oisterwijk West en Heukelom. Een belangrijk aspect is het contact tussen de
wijkbewoners bevorderen en eenzaamheid een halt toe te roepen.
De gemeente Oisterwijk verleent subsidie voor deze middag.
Er is op deze middag ook kort aandacht voor maatschappelijke onderwerpen, zoals:
Oog en oor voor je buur
Meer bewegen voor ouderen
Het schenkings- en erfrecht
Alzheimercafé
Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk (VVO)

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
De foyer, aula, peuterspeelzaal, audio visuele hulpmiddelen.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Een onbezorgde middag voor senioren; contact tussen wijkbewoners; bestrijding van eenzaamheid

De activiteit wordt gehouden op

Contactpersoon en informatie
Frans van Iersel

fcvaniersel@icloud.nl

Mieke Verhoeven: mieke.ge.verhoeven@hetnet.nl
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Elk jaar in februari, rond Valentijnsdag.
Vanwege alle RIVM maatregelen rondom corona kan in 2021 géén seniorenmiddag worden
georganiseerd.
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19. Activiteitenplan van Seniorweb
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Senioren vertrouwd maken met de computer.

Korte omschrijving
Seniorweb heeft zich verantwoordelijk gemaakt voor de cursussen computergebruik door senioren.
In Ontmoetingscentrum de Coppele is het gecertificeerd leercentrum van Seniorweb gevestigd.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Een geconditioneerd computerlokaal met 7 computers.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Alle senioren vertrouwd maken met de PC.

De activiteit wordt gehouden op
Data n.a.v. aanmeldingen

Contactpersoon en informatie
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Mari van den Hooven
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mvandenhooven@home.nl

20. Activiteitenplan van GGD
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Het op wijkniveau bevorderen van de gezondheid.

Korte omschrijving
In Ontmoetingscentrum de Coppele is gevestigd een dependance van de GGD als consultatiebureau.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Geblindeerde ruimte met voorzieningen en eigen beveiligde ICT.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Serviceverlening op wijkniveau.

De activiteit wordt gehouden op
5 dagdelen in de week:
maandagmiddag; dinsdagochtend en –middag; woensdagochtend en –middag.

Contactpersoon en informatie
het Klantcontactcentrum te GGD
bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur
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tel. 0900-4636443 (lokaal tarief)
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21. EOLV Diana
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Gezelligheidsvereniging waar onderling contact en de aanwezigheid op schietavonden net zo
belangrijk is als de behaalde schietresultaten

Korte omschrijving
EOLV staat voor Eerste Oisterwijkse Luchtbuks Vereniging. Opgericht in 1961.
In januari 2017 telt de vereniging 13 leden in de leeftijd 40+.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Benedenzaal (eventueel met lift bereikbaar) en kogelvanger.

Wat zijn de gewenste resultaten?
In een gezellige onderlinge sfeer de schietsport beoefenen.

De activiteit wordt gehouden op
Dinsdag, elke week van 19:00 tot 22:00 uur.

Contactpersoon en informatie
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Nadere informatie wordt graag gegeven door:
Luuk de Bresser
luuk@debresser.nl
Harrie Hommen
h.hommen@ziggo.nl
Bezoek ook de website: www.EOLV-Diana.nl
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22. Westend Talent
Deze activiteit beoogt de volgende doelstellingen:
Ontmoeten en verbinden

Korte omschrijving
Koffie thuis is lekker maar je ziet steeds de zelfde muren en huisgenoten.
Daarom is een aantal jaren geleden het initiatief ontstaan om in de Coppele een koffie ochtend te
organiseren. Begonnen werd met een klein groepje van 4 of 5 mensen, maar inmiddels is het een
niet meer weg te denken activiteit waar steeds 25 tot 35 mensen aanwezig zijn die elkaar inspireren.
Inmiddels is uit die groep ook een knutselgroep ontstaan.
Een duidelijk bewijs dat ontmoeten en verbinden een meerwaarde heeft.
COVID-19 is bij alle gasten ongewenst, daarom zijn er tijdelijk geen bijeenkomsten.

De volgende hulpmiddelen zijn beschikbaar
Foyer en eventueel presentatiemateriaal.

Wat zijn de gewenste resultaten?
Bij ontmoeten en verbinden wordt de wereld van de deelnemers toch weer iets groter, andere
praat, ontwikkeling van kennis op verschillende terreinen.

De activiteit wordt gehouden op
Woensdag, elke week van 10:00 tot 11:30 uur.

Nadere informatie wordt graag gegeven door:
Karin Sieverts
e-mail: karinsieverts@contourdetwern.nl

Activiteitenplan 2021 | 10-12-2018

Contactpersoon en informatie

22

23. Bezetting Ontmoetingscentrum De Coppele 2021

dag

ochtend

maandag

middag

avond

GGD consultatiebureau

De Coppelaars, biljart

Krijt op Tijd, biljart

CoppelArt, schilderen

CoppelArt, schilderen

B-team
trompetlessen
bestuursvergadering

dinsdag

G.G.D.

G.G.D.

3-D kaarten

ROC

ouderenbiljart

De Talenten,
schilderen

ROC

EOLV “Diana”
vriendengroep Faber
repetitie VOS

woensdag

G.G.D.

G.G.D.

Oisterw. Kamerkoor

koffieochtend wijk

incidenteel biljarten

HZZ, dweilorkest

CoppelArt, schilderen

dartsclub

ROC

donderdag
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repetitie VOS

23

vrijdag

ouderenbiljart
ouderenhandwerken

3e dinsdag v.d. maand
3e vrijdag v.d. maand
vrijdag na 23ste mnd.
Naast deze vaste gebruikers zijn er met regelmaat incidentele gebruikers.

Alzheimercafé
jeugddisco
bingo

