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voorwoord van de voorzitter

In 2016 Presenteerden wij onze wijkwegwijzer. Trots als we zijn op ons mooie,
moderne ontmoetingscentrum.
Veel werkgroepen en medegebruikers maken gebruik van onze zalen en facili-
teiten.
Een ontmoetingscentrum en een trefcentrum dat voorziet in een grote behoefte.
Onze taak en opdracht is immers “Ontmoeten en Verbinden”.

Thans worden we erg geraakt door COVID-19. We zijn uiteraard niet de enigen,
maar signalen uit de wijk zijn helder; wanneer mogen we weer open?

Uiteraard rekenen wij ook op snelle versoepeling, maar gezondheid gaat voor.
In alle zorgvuldigheid moet gekeken worden naar het nieuwe ontmoeten.

2016: het lijkt zo lang geleden, er zijn wijzigingen in de werkgroepen, er zijn
nieuwe gebruikers.
Daarom hebben we - ondanks de sluiting - gewerkt aan een update. Wij zien
helaas om financiële redenen geen mogelijkheid om de wegwijzer 2021 huis
aan huis te verspreiden, maar hij komt digitaal op onze website
www.ocdecoppele.nl en op verzoek zenden wij deze editie graag aan u toe.

Mist u iets, wilt u zelf een activiteit starten, laat het ons weten. Graag denken
we mee!

Mari van den Hooven,
voorzitter van stichting ontmoetingscentrum de Coppele

Deze wegwijzer is uitgegeven in februari 2021
Uiteraard waren op dat moment de gegevens actueel
Tijden veranderen en zo zullen ook gegevens en personen
veranderen.
Kijk daarom steeds voor actuele informatie op
www.ocdecoppele.nl of de lokale media
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Uw gastvrouwen en gastheren

Geen activiteiten zonder vrijwilligers. Dat geldt ook voor ons team achter de
bar. Dit kanjerteam bestaat uit:

Anny van Bijnen Ans van Kerkhof
Dien Dekkers Elly Koster
Henny van Opstal John Donders

De man die zorgt dat er altijd voldoende voorraad is en als een huisvader de
ruimten in de gaten houdt , werkt altijd achter de schermen maar is eveneens
onmisbaar:  Jan van Opstal.

Vind je het leuk omgastvrouw of gastheer te worden?

Kom eens praten of neem contact op met Mart Schapendonk,

Mart Schapendonk
telefoon: 013-5282871 of 06-53832495
E-mail: martschapendonk@home.nl
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Samenstelling bestuur

In 202 is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter:  Mari van den Hooven

Telefoon:  013-52 174 11 of 06-53419808
 E-mail:  mvandenhooven@home.nl

Secretaris: Mieke Verhoeven-Voogt
Telefoon:  013 – 528 35 11 of 06-23 31 44 87
E-mail:  info@coppele.nl of mieke.ge.verhoeven@hetnet.nl

Penningmeester:
Carel Brands
Telefoon:  013-528 27 56 of 06-10 04 18 01
E-mail:  penningmeester@ocdecoppele.nl

Algemeen bestuurslid
Joop Verberk
Telefoon:  013-521 69 61 of 06-41 46 98 24
E-mail: familieverberk@home.nl
Bestuurslid  activiteiten

Algemeen bestuurslid
Mart Schapendonk
telefoon: 013-5282871 of 06-53832495
E-mail: martschapendonk@home.nl
bestuurslid  beheer, vrijwilligers en planning

Beleidsadviseur en bouwkundig adviseur
Henk v.d. Meijdenberg

Ontmoetingscntrum de Coppele is gevestigd:
Prunusstraat 69 | 5061 AS Oisterwijk

telefoonnummer 013 5283696 | www.ocdecoppele.nl
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Biljartclub  Krijt op tijd

Onze maandagmiddag daar komde nie aan!
De senioren van biljartvereniging “Krijt op Tijd” laten alles schieten om dan
een gezellig partijtje te biljarten.
Vrijheid-blijheid is ons motto, maar daar gaan we wel serieus mee om: ook wij
moeten af en toe besluiten nemen en onder het genot van een kopje koffie
wegen we dan zorgvuldig de voors en de tegens af. Gelukkig hoeven we nooit
te stemmen. We worden het altijd samen eens.
Onze activiteit begint elke  maandag om 13:30 en duurt tot ongeveer 16:00
uur. Onze contactman tussen de biljartclub en het bestuur is Geert v.d. Pas.
Wij betalen een zeer bescheiden contributie o.a. voor het onderhoud van het
biljatlaken. Die dragen we maandelijks af aan de penningmeester van de
Coppele.

Wij hopen nog lang bestaansrecht te hebben in ons mooie wijkgebouw De
Coppele

De biljarters van KRIJT OP TIJD.
Contactpersoon: Geert v.d. Pas
e-adres: geertcarienvandepas@gmail.com

Waarom deze wijkgids?

De wijk Oisterwijk West, oftewel ‘t Westend is een oude wijk die momenteel
heel erg verjongt. De wijkorganisatie begon haar activiteiten in 1969 als ‘t West-
end in een houten gebouw achter de Markuskerk. De komst van de Brede school
(de eerste in 1979/1980) maakte dat wij nieuwe statuten nodig hadden en ‘t
Westend werd ontmoetingscentrum de Coppele.  In 2009 betrokken wij het
huidige gebouw. De laatste wegwijzer die uitkwam was in het jaar 2016.
Nieuwe mensen in de wijk willen wij graag informeren over wat er in de wijk te
doen is. Daarom de informatie die in de gids staat. Maar als je zelf een idee
hebt en dat niet terug vindt: neem contact met ons op en wat er niet is kan er
komen. Het is niet voor niets een ontmoetingscentrum!
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CoppelArt

Coppel Art is bedoeld om tegen geringe kosten, een breed publiek kennis te
laten maken met de schilderkunst.
Iedereen schildert naar eigen kunnen, inzicht en smaak, onder begeleiding.
We hebben de beschikking over een mooie zaal en zeer goede schilders-
attributen.

Door “oefening baart kunst” ontwikkelen we creativiteit en vaardigheid in
een ontspannen / gezellige sfeer.

De activiteit wordt gehouden op (wijzigingen in de toekomst voorbehouden):
Maandag CoppelArt 1 13.30 tot 15.30 uur

CoppelArt 2 19.00 tot 21.00 uur
Donderdag Coppelart 3 13.30 tot 15.30 uur
Gedurende 9 maanden: september t/m mei

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

3-D kaarten

Wij komen eenmaal in de maand bij elkaar om 3-d kaarten te maken.
Dat is telkens de eerste dinsdag van de
maand.
Onze groep bestaat uit  ca. 10 personen.
Ik maak thuis voorbeelden die de anderen
dan met  veel enthousiasme  namaken.
Wij doen dat  van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Dien Dekkers
dien.dekkers@icloud.com
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WY-bewegen!

Sport- en Zorgatelier Oisterwijk biedt
bewegingslessen aan in Oisterwijk en
Moergestel. Beweegt u graag met ons
mee?

Dag Tijd Locatie
Maandag 15.15 – 16:00 Brede school de Coppele
Dinsdag 12:45 – 13:45 Gymzaal de Pannenschuur
Dinsdag 14:15 – 15:15 Den Boogaard
Woensdag 08:45 – 09:45 Sporthal Stokeind
Woensdag 13:00 – 14:00 Brede school de Tovervogel
Woensdag 14:00 – 15:00 Brede school de Tovervogel
Bewegen is goed op elke leeftijd, maar zeker als u ouder wordt.
Sport- en Zorgatelier Oisterwijk biedt de mogelijkheid om in groepsverband en
onder deskundige begeleiding gezellig en gezond bezig te zijn. Dit doen we op
locatie bij u in de wijk. We sporten op muziek, in spel- of circuitvorm en/of
rustig op een stoel.

Tijdens de lessen staat niet de prestatie centraal, maar het ontdekken van de
eigen bewegingsmogelijkheden, gezond bezig zijn, en contact hebben met an-
deren. De lessen zijn geschikt voor mensen van 55 tot en met 80 jaar én ouder.
Voordelen voor u op een rijtje:
- bewegen bij u in de buurt
- contact maken met buurtgenoten en vrienden
- een verbeterde conditie en verminderde kans op het krijgen van stijve
spieren en gewrichten
- een fit lichaam en een fitte geest
- plezierbeleving staat centraal
Meedoen is tot op zeer hoge leeftijd en op elk niveau mogelijk. De lessen wor-
den verzorgd door jonge enthousiaste HBO-opgeleide docenten. Er zijn 40 les-
sen per jaar. Per les betaalt u slechts € 2,-.
Wilt u een proefles dan kan dat. Neem contact op met:
Jelle van den Elzen 06-42059520 – jellevandenelzen@wyzorg.nl
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Ken uw wijk....

Oisterwijk is een oude “jonge wijk”, op dit moment gaan er veel ouderen weg
en komen er jonge gezinnen voor terug. We geven hier een doorkijk naar het
verleden. We hebben te weinig materiaal om alles te laten zien, denk aan het
straatvoetbal, denk de 6 van Oisterwijk, de wieerronde waar ook Leonten van
Moorsel vele jaren meereed. Maar ook de ontspanningsvereniging “De
Westenders”. We proberen de historie een beetje in beeld te krijgen en te hou-
den en daarom de oproep: Heb u nog foto’s uit het verleden.Stuur ze door! We
zullen er zuinig op zijn en krijgen op die manier een mooi beeld over de ontwik-
keling van de wijk. Voor het inleveren zie: www.ocdecoppele.nl

Een greep uit de
“oude doos”.
Het Oude
Westend achter
de kerk, de
eerste multi
functonele
accommodatie.
Onder pastoor
Dumoulin, rechts
Cees van der Aa,
de
“burgemeester”
van ‘t Westend.
Wie helpt ons aan
meer foto’s?
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Koffieochtend van Westend Talent

Beter een goede buur dan een verre vriend.

In mei 2016 is Westend Talent van start gegaan en daarbij horen ook de gezel-
lige koffieochtenden in ontmoetingscentrum de Coppele. Tijdens deze koffie-
ochtend, die elke week plaatsvindt, is iedereen uit de wijk welkom voor een
kop koffie of thee uiteraard met een lekker koekje erbij. Bij deze ochtend is de
entree gratis omdat we het belangrijk vinden dat echt iedereen kan aanschui-
ven. En of je dat nou elke keer wil of maar eens in de zoveel tijd, geen pro-
bleem, altijd welkom!

Naast koffiedrinken doen we nog meer. Het is gezellig, nieuwe en oude beken-
den ontmoeten elkaar en we delen verhalen. Wat houdt je bezig op het mo-
ment, welke actuele zaken spelen er in de wijk, verhalen over vroeger, van alles
komt ter sprake. Zo ook dingen waar men tegen aanloopt en wel wat hulp bij
kan gebruiken of juist een ander hulp bij kan bieden. Verbindingen ontstaan en
wij van Westend Talent ondersteunen daarbij. Net als bij het maken van plan-
nen voor activiteiten waarbij de buurt elkaar beter leert kennen. Want we ken-
nen het allemaal; beter een goede buur dan een verre vriend!

Bij Westend Talent is het uitgangspunt dat iedereen ergens goed in is. Dit talent
kunt u inzetten voor de wijk of voor een buurtgenoot. Kunt u lekker koken of
vindt u het leuk om iemand gezelschap te houden? Of kunt u andersom mis-
schien geholpen worden met de inzet van een ander? Kom vooral naar ons toe
en deel het met Westend Talent. De koffieochtend vindt elke woensdag in de

oneven weken plaats van 10:00 tot 11:30 uur.  In de
even weken spelletjes en koffie drinken.
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:
Karin Sieverts,  ContourdeTwern
Coördinator Westend Talent, informele zorg en steun-
punt mantelzorg Oisterwijk
karinsieverts@contourdetwern.nl
06 83692757
www.facebook.com/westendtalent
www.contourdetwern.nl
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Heukelom

Het buurtschap Heukelom is een landelijk gebied in het nationale landschap
’t Groene Woud en vormt een waardevolle buffer tussen het oprukkende
stedelijke gebied van de stad Tilburg en Oisterwijk. Café Mie Pieters is een
trekpleister voor vele wandelaars en fietsers. Heukelom, ‘Huclem’ volgens
de eerstevermelding in 1192, komt waarschijnlijk van hoeve bij een heuvel
(hukila). Heukelom is verdeeld in Hoog-Heukelom, het deel ten noorden
van de spoorlijn die het buurtschap doorkruist en Laag-Heukelom ten zuiden
daarvan tot aan het beekdal van de Voorste Stroom.
Voorheen was Heukelom samen met Berkel en Enschot een gemeente maar
sinds de gemeentelijke herindeling behoort het samen met Moergestel tot
de gemeente Oisterwijk. Heukelom telt ongeveer 300 inwoners. Voor de
leefbaarheid, onderwijs en gezondheidszorg e.d. is het nu vrijwel uitsluitend
gericht op de gemeente Oisterwijk. Heukelom staat van oudsher bekent
als een hechte gemeenschap, saamhorigheid blijkt uit het verenigingsleven
en burenhulp.
De stichting ‘Heukelom totaal’ is een overkoepeling tussen de diverse werk-
groepen
zoals het Buurtfeest, Carnaval, Hèùkel-Gemèùkel. Er is ook
harmonievereniging ‘Van Heukelom’ , een paarden-menvereniging en een
Stichting Buurtraad Heukelom. Veel Heukelommers zitten in meerdere activi-
teiten.Heukelom is van oudsher sterk gericht op èn Berkel-Enschot èn
Oisterwijk.

Heukelom: een hechte
gemeenschap
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Volkstuinders ‘t Westend

De vereniging Volkstuinders ’t Westend is in 1976 opgericht als een van de
werkgroepen van De Coppele.
De vereniging telt momenteel 45 leden, waarvan 36 actief tuinieren en 9
rustend lid zijn.
Indien actieve leden stoppen met tuinieren kunnen zij als rustend lid betrok-
ken
blijven bij de vereniging. Zij krijgen uitnodigingen voor de vergaderingen
in de Coppele en voor de jaarlijkse ontspanningsdag. Indien een rustend
lid besluit om weer actief te worden is er een voorrangsregeling bij
verkrijgen van een vrijkomend perceel.
De ingang van de volkstuin ligt in de Kastanjestraat en het complex wordt
verder begrensd door De Voorste Stroom en de Oisterwijkse baan.
Hoewel er grote verschillen zijn tussen de percelen zijn de meeste tussen
de 50 en 200 m².
Een beginnende tuinder kan hulp en vooral veel informatie krijgen van meer
ervaren tuinders.
De reden om een tuin te huren kan heel verschillend zijn. Vaak is het motief
“ het willen eten van eigen bodem”. Er is niets zo lekker als groenten en fruit
uit de eigen tuin. Er zijn ook tuinders die zich vooral bezig houden met telen
van bloemen. Voor iedereen is het werken in de tuin een ontspannende
bezigheid met voldoende mogelijkheden voor het leggen van contacten.
Soms is bestrijding van ziekten en plagen noodzakelijk. Op de volkstuin mag
alleen gebruik worden gemaakt van kortwerkende, (biologische) bestrijding-
smiddelen.
De meeste tuinders proberen door teeltmaatregelen ziekten en
plagen te voorkomen. Je ziet wisselteelt en combinatieteelt. Er zijn tuinders
die volledig biologisch of ecologisch werken. In najaar en winter kom
je op veel percelen groenbemesters tegen.
De vereniging huurt de grond van de gemeente. De leden betalen huur en
algemene kosten. Doordat alle reparaties zelf worden verricht en door
donaties zijn we in staat om de kosten laag te houden, zodat voor niemand
de jaarlijkse bijdrage een probleem hoeft te zijn. De vereniging koopt mest in
en witlofwortels.
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Ook zaad wordt soms gezamenlijk ingekocht.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met de voorzitter of de secretaris
van de Volkstuinders. Je kunt ook op de tuin
komen kijken.
Op zaterdag heb je het meeste kans om tuin-
ders aan te treffen.
In de blokhut liggen aanmeldingsformulieren.
Ger van Venrooij, voorzitter
 gervanvenrooij@home.nl

‘t Westend Ouderenbiljart

Wij zijn ouderen biljart De Coppele, opgericht in 1985.
Het ouderen biljart is bedoeld voor ouderen van 55 jaar en ouder.
Wij bedrijven de biljartsport in competitieverband met nog zes anderen wijk-
verenigingen zo hebben we tezamen een ledenbestand van 135 leden.
De contributie voor De Coppele is €75.- per jaar te voldoen ineens of in maan-
delijkse termijnen.
Het contactadres is
Frits Greunsven sercretaris,  fritsgreunsven@ziggo.nl
W. Dankers, wedstrijdleider,  w-dankers@live.nl
We hebben zelf geen website maar staan op de site van De Coppele.
www.ocdecoppele.nl

Tegel scheef? Lantaarn kapot?

Als u iets meldt, verwerkt de gemeente uw melding op maandag tot en met
donderdag tussen 8:30 en 16:30 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00.
Kleine gebreken in de buurt verhelpt de gemeente vaak snel. Duurt het
langer, dan wordt u op de hoogte gehouden. Via internet kunt u 24 uur per
dag melden. Een melding die buiten onze openingstijden gemaakt wordt,
wordt de eerstvolgende werkdag opgepakt. Telefoon (013) 529 13 11
Storingen aan de openbare verlichting meldt u anders kijk hiervoor op:
https://oisterwijk.nl/meld-en-herstel.html
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het Alzheimer Café   Oisterwijk - Moergestel

Gestart in oktober 2009 in de Coppele
Het Alzheimer Café nu, is een uniek gebeuren.

Met een maandelijks terugkerende bijeenkomst is het een ont-
moetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor
partners en andere familieleden, vrienden, hulp en
dienstverleners en andere belangstellenden. In het kort kan
het Alzheimer Café worden beschouwd als een interventie met
aspecten  van voorlichting en begeleiding, waarin alle voorde-

len van laagdrempeligheid, informele advisering en consultatie, zelfhulpgroe-
pen en lotgenotencontacten worden uitgebaat in een ongedwongen sfeer.
Door te praten over de ervaringen en de problemen die dementie met zich
meebrengt, kunnen mensen beter met de situatie overweg. Het bespreekbaar
maken geeft meer inzicht in de ziekte waardoor mensen invloed op de situatie
kunnen krijgen.
Dit geldt voor zowel mensen met dementie als hun naasten. Mensen voelen
zich gesteund en worden weerbaarder als zij met elkaar op een gelijkwaardige
manier praten.

Het Alzheimer Café is een gelegenheid om in alle openheid te praten over aller-
lei onderwerpen die met dementie te maken hebben.
Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen hetgeen de
ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die
mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde, de bezoekers
gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Het Alzheimer Café heeft drie hoofddoelen:
1. Het verstrekken van informatie en voorlichting over de medische, psycho-

sociale en overige aspecten waar mensen met dementie en hun naasten
mee te maken krijgen.

2. Het openlijk praten over de gevolgen van de ziekte dementie. Herken-
ning en (maatschappelijke) erkenning staan hierin centraal.

3. Het bevorderen van de emancipatie van mensen met dementie en het
helpen voorkomen dat mensen met dementie en familieleden in een
isolement raken.
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Het  Alzheimer Café heeft 11 bijeenkomsten per jaar, elke derde dinsdag van
de maand  en elke bijeenkomst heeft een ander thema maar loopt wel volgens
een vaste structuur.
Alle thema’s geven aanleiding tot nadere uitdieping van het onderwerp. De
volgorde van de thema,s die per bijeenkomst aan de orde komen ligt niet vast.
Vanzelfsprekend kunnen hierin allerlei onderwerpen worden ondergebracht.
Onze vrijwilligers staan gedurende de hele bijeenkomst voor u klaar.

De volgende programma’s komen aan bod:
1. Wat is dementie.
2. Omgaan met dementie.
3. Diagnose tot dementie.
4. Rechtsbescherming bij dementie.
5. Verdere actuele programma’s
De avond  ziet er als volgt uit:
1. 19.30 uur inloop met koffie en thee.
2. 20.00 tot 20.30 uur: Aanvangstijd, inleiding door  gespreksleider, interview

of anders.
3. 20.30 uur:  Pauze met muziek en drankje.
4. 21.00: In dit deel van de avond gaat het om herkenning van wat er aan de

orde is gesteld. Vragen kunnen gesteld worden en ervaringen besproken.
5. 21.30 tot 22.00 uur: Informeel halfuurtje samenzijn.
6. Bezoekers die vragen of opmerkingen hebben komen aan bod.
7. Soms blijven er mensen met vragen zitten die tijdens de vragenronde niet

zijn beantwoord  dit kan dan nog na afloop.
8. Gedurende de avond is er steeds de mogelijkheid om uw persoonlijke ver-

haal te vertellen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze zelf stellen of
doorgeven aan de vrijwilligers.

9. Ook is er een informatietafel waar gratis informatiemateriaal te verkrijgen is.
Aan het einde van de avond ontvangen drie gasten die een steuntje in de rug
nodig hebben een bosje bloemen en wordt het lijflied  ( “Het zijn de kleine
dingen die het doen” ) ingezet door de pianist, iedereen zingt
dan uit volle borst mee.

Onze vaste groep vrijwilligers herkenbaar aan de Alzheimer Café
badge, staan gedurende de hele bijeenkomst voor u klaar.
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Het aantal mensen met dementie zal de komende decennia verdubbelen naar
een half miljoen, laten we er voor elkaar zijn om te helpen!.
 De Alzheimer Café avond  Oisterwijk-Moergestel is telkens de derde dinsdag
van de maand  in De Coppele, Prunusstraat 69 5061 AS te Oisterwijk. De inloop
is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: Jeanne Ver-
berk. Tel: 013-5284571. E-mail j.verberk@ziggo.nl.

 Dit zijn enkele reacties van gasten in ons gastenboek:
1. Ik wist niet dat dit er was, had ik het maar eerder geweten.
2. Voor mij de eerste keer,een geweldige ervaring, blij dat ik ben geweest, ik

kom zeker terug.
3. Een leerzame avond, warme sfeer, veel informatie, veel dank.
4. Het voelt als een warm bad, alle lof voor jullie.
5. Heel herkenbaar, leerzaam, ik heb bewondering voor de wijze waarop het

gebracht is, je merkt dat je er niet alleen voor staat.
Graag nodigen wij U uit om ook eens een kijkje te komen, U bent van harte
welkom.

...Het alzheimercafé voorziet in een grote behoefte...
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GGD

De GGD biedt in ontmoetingscentrum de Coppele een klein deel van haar dien-
sten aan.
Alle spreekuren en buro’s worden op die locatie gehouden en ouders worden
daar uitgenodigd voor hun consulten.
In de Coppele is,  als extra service voor de inwoners van Oisterwijk, een inloop-
spreekuur op maandag van 13.30 uur tot 15 uur.
Ouders kunnen dan hier met hun vragen terecht zonder een afspraak te ma-
ken.
Op de overige dagdelen worden er op afspraak ouders/kinderen/pubers ge-
zien door een medewerker van de GGD.
Op deze dagdelen heeft de locatie in de Coppele ook GEEN  inloopfunctie oid.
Het kan ook zijn dat er op bepaalde dagen niemand is als er geen afspraken zijn
of dat er alleen maar een arts of verpleegkundige werkt, zonder afspraken met
burgers.
Omdat dit een satelietlocatie is, zijn bv vaccinaties in de Coppele niet mogelijk.
Heeft u behoefte aan contact: het algemene nummer van het Klantcontact-
centrum, bereikbaar op werkdagen van 8.30-17 uur is

0900-4636443 (lokaal tarief)

De Talenten

Elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur schilderen wij in de olieverf
techniek. Wij worden hierbij begeleid door beeldend kunstenaar Suzan
Visser ( website: www.s-visser.nl )
Ons schilderseizoen start in september en loopt door tot juli.
De contributie bedraagt 115 euro op jaar-
basis. We heffen de contributie in twee
termijnen te weten: 60 euro in september en
55 euro in februari.
Heeft U interesse dan kunt U contact opne-
men
met Lijda den Boer tel. 013-5217297
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Brabants Veiligheids Label (BVL)

In schooljaar 2016 – 2017 hebben  SBO Mozaik en BS de Coppele hun Brabants
Verkeersveiligheidslabel gehaald. Op dit moment is er een ouderwerkgroep
die samen met de directeur van beide scholen het verkeersonderwijs kritisch
bekijkt. De bedoeling is dat we het verkeersonderwijs een prominente plaats
geven in het onderwijs en vooral nadenken over mogelijkheden om goed
verkeersgedrag bij de kinderen te ontwikkelen.
Ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol.
De scholen houden een verkeersweek gehouden waarbij ook de buurt betrok-
ken wordt.
Ook gaan we binnenkort aan de slag met het project “dode hoek”. Daarbij le-
ren we kinderen hoe het werkt met vrachtauto’s en bussen en fietsers. Hoe
kun je ervoor zorgen dat we elkaar goed zien en dus rekening kunnen houden
met elkaar. Dat is tegelijkertijd ook het motto van verkeersonderwijs: “zien en
gezien worden” en daarmee op
een goede manier rekening
houden met elkaar zodat
het voor iedereen veilig is.

Duurzaamheidsvallei

Heukelom is een bijzonder stukje Oisterwijk. Voor wie het niet
weet: hier is de Duurzaamheidsvallei gevestigd. Wat is de
Duurzaamheidsvallei.?
Het gebied tussen laten we zeggen Oisterwijk en Moerenburg
heeft een zeer hoge landschappelijke waarde. De DV streeft er

naar de kernwaarden van het gebied in een goede balans gelijkwaardig te ont-
wikkelen. De kernwaarden zijn: ecologie, economie, landschapsontwikkeling,
cultureel erfgoed en duurzame energie. In het gebied zijn wandelpaden en ruiter-
paden aangelegd. Op de jaarlijkse Natuurwerkdag
wordt er veel aangeplant. Een van de projecten op dit
moment is het terugbrengen van een impressie van
kasteel Durendaal. Meer weten over de
duurzaamheidsvallei? www.duurzaamheidsvallei.nl of
mail naar info@duurzaamheidsvallei.nl
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Seniorweb

Leercentrum Seniorweb in
Ontmoetingscentrum
de Coppele

SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, 425 leslocaties en
3.000 vrijwilligers. We zijn sinds 1996 actief met als doel de digitale wereld
begrijpelijk te maken, zodat iedereen het gemak en het plezier van computer
en internet kan ervaren.

Het leven wordt leuker als u digitaal fit  bent!
SeniorWeb geeft in samenwerking met Ontmoetings-centrum De Coppele,
computercursussen aan iedereen die makkelijker met de computer wil leren
omgaan.

Wij geven in kleine groepen les in het goed ingerichte computerlokaal dat be-
neden in het Ontmoetingscentrum is te vinden. Wij hanteren een rustig tempo
en gebruiken een stap-voor-stapboek, waardoor de mensen ook thuis
makkelijk kunnen oefenen en iets kunnen opzoeken.
Wij geven cursus in Windows 10, Bestandsbeheer en bij voldoende aan-
meldingen ook onderricht in Word of Excel, Email en Internet, fotobewerken.

Het is zelfs ook mogelijk om 1 op 1 enkele lessen te volgen.
Voor meer informatie mailt u  aan onderstaand e-mail adres.

Neemt U eens een kijkje op SeniorWeb.nl: u vindt daar ons leercentrum met
onze cursussen. Niemand hoeft lid te worden of te zijn van Seniorweb.
Ook kunnen wij nog heel goed nieuwe collega’s gebruiken!
Als u ruime kennis op computergebied heeft, nog wat
uren over en een portie geduld, maar vooral humor,
meldt u zich dan a.u.b. aan via emailadres:
mvandenhooven@home.nl
Wij nemen dan zeker contact met u op!
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Biljartclub De Coppelaars

 Het moet rond 1980 zijn geweest,dat er in de  oude Coppele een biljart stond
en dat daar de eerste gedachten zijn ontsprongen om een biljartclub te gaan
beginnen; of de naam de Coppelaars daar ook direct uit voorgekomen is, dat is
voor mij nog een raadsel.
Dat er in de afgelopen decennia zich het een en ander heeft afgespeeld binnen
de club,dat moge duidelijk zijn. Natuurlijk heeft de normale levensloop zijn
werk gedaan en zijn er leden overleden.
Ook hebben leden bedankt en er komen nieuwe leden bij; dat heeft als resul-
taat dat we nu  een ledenbestand hebben van 20 leden.
Weliswaar van meer seniorenleeftijd;misschien loopt de belangstelling voor
biljartenbij de jongere spelers terug;wie zal het zeggen.
Dat het niet alleen het biljarten is getuigt de betrokken-heid tegenover elkaar
op het sociale vlak,je komt elkaar elke week tegen,op de maandagavond.
En dan wordt er niet alleen over het voetballen geluld,over het weer, maar ook
over: hoe gaat het nu met je vrouwen hoe was de uitslag van het ziekenhuis.
We spelen het normale libre spel,25 beurten; ieder speelt zijn gemiddelde,wat
elk  jaar opnieuw wordt berekend door onze wedstrijdleiders..
Natuurlijk zijn er financiën, voor een club onmisbaar,
De contributie bedraagt€ 4,50 per maand.
Ieder jaar wordt er een feestavond georganiseerd,waar de kampioen wordt
gehuldigd, met een drankje en niet te vergeten wat lekkers te eten.
Met Kerstmis krijgen alle leden een kerststol. Met Pasen zorgt één lid voor de

     eieren en een ander voor een
  grote chocolade paashaas:  die
is dan voor diegene die het beste
speelt die avond.
De laatste maandag voor de
vakantie,spelen we tegen het
ouderenbiljart,elk jaar een
avond om naar uit te
kijken,vergelijk het met
 Nederland tegenBelgië.

 ...Onze burgemeester Hans Janssen zet zijn beste
beentje voor tijdens een werkbezoek...
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Afgelopen jaar kwam onze burgemeester Hans Janssen de openingswedstrijd
spelen.

Een   website hebben we niet; u kunt ons vinden op de website van Ontmoetings-
centrum De Coppele: www.ocdecoppele.nl
Ik zou zeggen:  kom een keertje kijken,
elke maandagavond vanaf 19.00u.

Contactadres: Kastanjestraat 13,  5061 AK Oisterwijk.
Tel. 0643895868

Albert Nooren, secretaris

De Wijkraad

De doelstelling van het stichtingsbestuur is verwoord in de statuten en hierbij
wordt ook omschreven hoe de doelstellingen bereikt kunnen worden.

Een van deze mogelijkheden is:
“Het signaleren van tekortkomingen in het woon- en leefklimaat van de wijk en
het stimuleren, om oplossingen aan te dragen om deze tekorten te doen laten
verhelpen door de daarvoor geëigende instanties”.

Het bestuur van OC de Coppele staat ook voor: “ontmoeten en verbinden”.

Naar aanleiding van een wijkbezoek door de politiek, eind 2019, met wijk-
bewoners is spontaan een werkgroepje samengesteld om de bevindingen van
deze rondgang nader, in samenwerking met de gemeente, uit te werken.

Na de wijkpresentatie van de gemeentelijke rapportage: “Blik op de Buurt
Westend, teugkoppeling wijkbezoek Westend” van september 2020 op de
hoofdonderdelen:
• Ruimte, onderhoud en groen
• Verkeer(veiligheid) en parkeren
• Handhaving en veiligheid
• Sociaal Domein
• Ideeën en overig
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is de werkgroep uitgebreid kunnen worden tot een Wijkraad in oprichting (
wijkraad i.o.) op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente in het kader van het
gemeentelijk beleid meer wijk- en dorpsgericht te willen gaan werken/functio-
neren binnen de totale gemeente Oisterwijk.

De doelstelling van de Wijkraad Oisterwijk West i.o.:

De wijkraad stelt zich ten doel een actieve bijdrage te leveren aan het verho-
gen van het welzijn en welbehagen van haar wijkbewoners door overleg met
de lokale overheid en relevante maatschappelijk betrokken (wijk)organisaties
waaronder zeker met het bestuur van OC de Coppele en inmiddels het overleg
en onderliggende afstemmingen zijn opgestart.

Deze doelstelling willen wij realiseren door:
• Het voorstellen, stimuleren, initiëren en coördineren voor verbetering

 van de leefbaarheid, de veiligheid, gezondheid en openbare ruimte
• De saamhorigheid van de wijkbewoners proberen te verhogen
• De betrokkenheid van de wijkbewoners in het wijk welzijn proberen te

 verhogen

en hiervoor het 1e aanspreekpunt te zijn voor de gemeentelijke organisatie,
alle relevante maatschappelijk betrokken (wijk)organisaties om de gemeen-
schappelijke doelstellingen te kunnen bereiken door hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst te willen aangaan met de gemeente waarin de
gemeenschappelijke doelstellingen worden vastgelegd met ieders eigen ver-
antwoordelijkheden/bevoegdheden en gemeenschappelijke taken.
Wat is de huidige stand van zaken?

De werkgroep wijkraad Oisterwijk West i.o is thans samengesteld uit 7 perso-
nen (allen kandidaat bestuursleden) en heeft de noodzakelijke, bestuurlijke
kwaliteitszetels
(voorzitter, secretaris en penningmeester)  recent kunnen bemensen alsmede
de werkgroepen:
• Verkeer, veiligheid
• Sociaal Domein
• Energie/duurzaamheid
• Ruimtelijke ordening
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• Openbare ruimte
• Samenwerking/PR

De eerstvolgende voorgenomen stappen zijn:
• Het notarieel oprichten van de stichting
• Het overleg gaan opstarten met de nog nader te benoemen wijk-
wethouder voor Oisterwijk West in het kader van het inmiddels voorliggende
gemeentelijk, bestuurlijk coalitieakkoord waarin duidelijk opgenomen het wijk-
gericht gaan werken vanuit de gemeentelijke organisatie.

Voor evt. aanvullende informatie of toelichting is het contactadres:

 wijkraadwestend@hotmail.com

Eerste Oisterwijkse Luchtbuks Vereniging (EOLV) “Diana”.

E.O.L.V. Diana bestaat al sinds 1961. De vereniging is opgericht door Ad Leer-
makers, Jan Ermen en Toon van Roessel.
Kort na de oprichting steeg het ledenaantal tot 30. De vereniging heeft echter
ook minder goede tijden gekend en had toen 10 leden. In de afgelopen jaren is
het ledenaantal licht gestegen en nu telt EOLV Diana zo’n 13 leden.
Diana is voornamelijk een gezelligheidsvereniging. De onderlinge contacten en
aanwezigheid op de schietavonden zijn net zo belangrijk als de behaalde schiet-
resultaten. Wij zijn thuis in ontmoetingscentrum de Coppele.
Onze club bestaat uit 13 leden in de leeftijd 40+. Elke dinsdag vindt u ons in de
Coppele van 19.00 tot 22.00 uur. (van
september tot april).
We betalen een kleine contributie en na
het schieten gaan we samen aan de bar
een beetje napraten en borrelen.

Contactpersoon Harrie Hommen
(h.hommen@ziggo.nl)
www.EOLV-Diana.nl
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Brede School de Coppele

In juni 2009 werd het brede schoolgebouw De Coppele opgeleverd en konden
de partners hun intrek nemen. De meeste partners kennen elkaar van de situa-
tie voor de nieuwbouw. SBO Mozaik komt als partner in het gebouw. Met het
nieuwe gebouw wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van de brede
school. Natuurlijk is het fijn om in een mooi gebouw te werken en van elkaars
ruimten gebruik te maken. Dat levert meer mogelijkheden op voor kinderen,
wijkbewoners en personeel.
Maar Brede School De Coppele is veel meer. We werken op een aantal mo-
menten intensief samen om voor de kinderen, hun ouders en de wijkbewoners
van de wijk Westend meer te betekenen dan dat we dat afzonderlijk van elkaar
kunnen.
Voorbeelden daarvan zijn;
Het jaarfeest; een feest dat we met alle partners samen vieren. We hebben
soms een thema (bijvoorbeeld circus) maar we hebben de laatste feesten meer
in het teken van “samen”vormgegeven.

Brede School De Coppele is dan een plaats voor gezellige en informatieve ont-
moeting.

Daarnaast hebben we tal van activiteiten die we samen oppakken. Voorbeel-
den daarvan zijn: gezamenlijk carnaval vieren, pannenkoeken dag (kinderen
bakken voor ouderen uit de wijk), de kookclub, nationale voorleesdag (oudere
kinderen lezen voor aan peuters) en bezoek aan de volkstuinen. Deze activitei-
ten kunnen breder worden opgezet dankzij de samenwerking met de partners
in het gebouw en de externe partners van het brede school netwerk. Op deze
wijze kunnen we samen voor kinderen en andere mensen uit de wijk meer
betekenen.

In de toekomst willen we graag meer vraag gestuurd gaan werken. Dat bete-
kent dat we vragen en suggesties uit de wijk oppakken en samen vorm gaan
geven. Uit de eerste initiatieven is de koffieochtend ontstaan en is de
verkeersweek vorm gegeven.
Dat zou in de komende periode meer mogen gebeuren: met en voor elkaar
activiteiten opzetten waarbij de kinderen van de peuterspeelzaal en van beide
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scholen, samen met de mensen uit de wijk Brede School De Coppele ervaren
als een plaats die van hen is en waar leuke, nuttige en leerzame activiteiten
gebeuren.

 Samen op een positieve manier inhoud geven aan prettig leven in deze wijk.

Anton Willemse, directeur basisschool de Coppele en SBOMozaik

Kaarters gezocht!

Kaarten is en blijft een zeer favoriete bezigheid.
We weten dat er veel mensen zijn die willen rikken, jokeren, klaverjassen,
bridgen maar steeds zoeken naar geschikte partners.
We hebben de mogelijkheden, we hebben de sfeer. Maar we kennen  de men-
sen 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.

Contact via
 info@ocdecoppele.nl  of
Joop Verberk
familieverberk@home.nl
06 41 46 98 24
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de werkgroep Bingo

Wie en wat zijn wij?
Darten Bingo Carnaval

wat doen wij?

Dartsclub De Coppele

Wij zijn een relatief kleine dartsclub die onderling competitie speelt
op de donderdagavonden van 19.00-23.00 uur.

Kom gerust eens een kijkje nemen op onderstaand adres.
Vast veul plezier!

Dartsclub De Coppele
E-mail:

webmaster@dartsclub-de-coppele.nl
Ontmoetingscentrum "de Coppele"

Prunusstraat 69
Oisterwijk

telefoon 013 5283696 www.ocdecoppele.nl

Wil je meer info neem dan een kijkje op onze site

www.cvdecoppeling.nl

Colofon
Deze Wegwijzer is uitgegeven door

Stichting Ontmoetingscentrum De Coppele in een oplage van
1.500 stuks. Wij bedanken de werkgroepen en de gebruikers voor hun

bijdragen, maar zeker ook de bezorgers die in hun vrije tijd deze
Wegwijzer op uw mat lieten vallen.
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Kijk
uele

informatie
op
de
site

www.ocdecoppele.nl

In het ontmoetingscentrum houden wij elke laatste vrijdag van de maand een
gezellige bingoavond voor jong en oud. Op deze avond zijn leuke geldprijzen te
winnen. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede van de carnaval in onze
wijk. Wil je een gezellige avond hebben kom dan gerust binnenlopen om aan te
schuiven. Wie weet brengt het u geluk.

Ons adres:

Ontmoetingscentrum "
de Coppele"

Prunusstraat 69
Oisterwijk
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Wij zijn een groep van 18 zeer actieve vrijwilligers. Onze vereniging heeft een
bestuur van 4 personen. Wij verzorgen de carnaval in onze wijk op een dus-
danige manier dat er jaarlijks nog veel over wordt nagepraat. Voor de jeugd
hebben we dagelijks een leuk cadeautje. Ook doen wij dagelijks spellen voor
jong en oud, hieraan wordt elke keer volop meegedaan. Voor de jeugd hebben
we ook altijd gratis ranja, ze kunnen dus drinken zoveel als ze willen, wat uiter-
aard ook nodig is na alle inspanning die ze leveren tijdens de spellen. Voor de
mensen die nog nooit bij ons zijn geweest, kom gerust eens binnenlopen en je
ervaart hoe supergezellig het is bij ons.

Wij hanteren de
3-G formule:

Wil je meer info neem dan een kijkje
op onze site:www.cvdecoppeling.nl

Carnavalsvereniging

“De Coppeling”
Opgericht 9 december 2011
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Humankind in  De Coppele.

Peuterspeelzaal De Coppele is ooit gestart in het voormalige gebouw waarin
basisschool De Coppele en het ontmoetingscentrum waren gehuisvest.
De peuterspeelzaal die inmiddels 2 groepen had van 16 peuters mocht de ruimte
gebruiken in het ontmoetingscentrum welke op 4 ochtenden iedere keer werd
omgebouwd tot peuterspeelzaal. Het dagelijks  in- en uitruimen van de groeps-
ruimte is heden ten dage niet meer voor te stellen.
Na jarenlange discussies werden eindelijk  de plannen gerealiseerd om een
Brede Schoolgebouw neer te zetten. Daarvoor was nodig dat we samen met
basisschool De Coppele en het
ontmoetingscentrum tijdelijk verhuis-
den naar  de Sportlaan.
In augustus 2009 is het Brede School-
gebouw De Coppele geopend. Stich-
ting peuterspeelzalen Oisterwijk kreeg
een prachtige peuterspeelzaal waar
we nu nog trots op zijn en waar iedere
dag met liefde voor de peuter gewerkt
wordt.
Inmiddelsheeft de peuterspeelzaal 3
groepen van max. 16 peuters die 2
maal per week komen spelen.
We zijn erg blij met onze plaats bin-
nen Brede School De Coppele. Het is
een fijne plaats waar we nu met meer-
dere kernpartners zoals basisschool
De Coppele, SBO Mozaïk en het
ontmoetingscentrum een fijne samen-
werking hebben.
Wij zijn iedere ochtend van 08.30 uur
tot 12.00 uur aanwezig dus loop ge-
rust eens binnen.

Pedagogisch medewerkers
Humankind De Coppele
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Jeugdclub De Coppele

De jeugd-disco in de Coppele, wie is er
vroeger niet geweest???
Steeds meer ouders van kinderen uit
het Westend zijn vroeger zelf ook naar
de jeugd-disco gegaan, zo lang bestaan
we al. Al een kleine 30 jaar(!) zetten
vrijwilligers zich in om kinderen een
leuke tijd te laten beleven.
De jeugd-disco wordt georganiseerd
voor kinderen van 8 t/m groep 8 die in

het Westend of Heukelom wonen of op De Coppele op school zitten. Een echte
wijkfunctie dus!10 keer per jaar wordt op Vrijdagavond het wijkcentrum om-
getoverd tot een waar "uitgaans-paradijs" voor kinderen: Leuke muziek, dance-
battles, tafelvoetbal, teken- en kleurwedstrijden, spelletjes, computergames,
air-hockey en nog veel meer. Dit allemaal om de jeugd bij elkaar te brengen en
vooral een hele leuke tijd te bieden die ze zich nog lang zullen herinneren.



31

De helft van deze avonden zijn thema
avonden. Hierbij wordt nog meer uit-
gepakt dan op de andere avonden. Ver-
sieringen, verkleden, schminken, extra
spellen en meer prijsjes voor de di-
verse wedstrijdjes zijn voorbeelden
van de extra's op zo'n thema avond.
Bij de thema's moet je denken aan "va-
kantie", "zwart/wit", "Halloween", "py-
jama party", "rood", "strand", maar uiteraard staan ook "kerstmis" en "carna-
val" elk jaar op 't programma.

Ongeveer 100 kinderen uit de wijk komen met veel plezier naar deze avonden
toe. Juist ook voor kinderen die niet op de Coppele zitten maar wel in de wijk
wonen is dit een erg leuke manier om zo ook nieuwe vrienden te leren kennen.
Uiteraard is er toezicht tijdens deze avonden door onze vrijwilligers.

Wij zorgen ervoor dat alles in goede banen loopt en dat alle kinderen weer
veilig binnen opgehaald kunnen worden.
We proberen zoveel mogelijk kinderen te bereiken voor deze gezellige avon-
den. Ken, of ben jij iemand die graag naar de disco toe zou willen komen?
Neem dan contact op met de organisatie: jeugdclub.de.coppele@gmail.com

Handwerkgroep senioren

Onze groep bestaat uit dames vanaf 60 jaar en komt elke vrijdagmiddag van
13.30u. – 15.30u. bij elkaar in Ontmoetingscentrum De Coppele.

Wij brengen zelf ons handwerkje mee en helpen elkaar, indien nodig.
Het is een gezellig groepje onder elkaar.
Er zijn geen kosten aan verbonden; de gebruikte con-
sumpties moeten natuurlijk betaald worden.

Voor informatie kun je bellen naar Corry van Grinsven:
013 – 521 59 43 of mailen naar:
martienvangrinsven@ziggo.nl
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Het Oisterwijks Kamerkoor

Fijn dat er in Oisterwijk zo'n mooi ontmoetingscentrum is waar zo veel vereni-
gingen en clubs gebruik van kunnen maken. Zo ook wij, leden van het Oisterwijks
Kamerkoor.

Het OKK staat bekend om zijn gevarieerde repertoirekeuze. De meeste stukken
worden a capella gezongen, soms met instrumentele ondersteuning. Het koor
bestaat uit zo'n 23 vaste leden, vaak aangevuld met projectzangers.  Deze le-
den hebben eerst een stemtest gedaan. De repetities zijn in de Coppele op de
woensdagavonden van 19.45 tot 22.00 uur. Tijdens de wekelijkse repetities
wordt op plezierige en intensieve wijze gewerkt aan stemvorming, gehoor-
training, koorklank, stijlbesef en theoretische scholing. We heffen inderdaad
contributie.

Contact via
secretariaat@oisterwijkskamerkoor.nl
www.oisterwijkskamerkoor.nl
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Blaoskapel Heure Zien en Zwège

Elke maandagavond van 20:00 tot 22.30 vindt u ons in ontmoetingscentrum
de Coppele, waar wij op een ontspannen manier met onze 17 leden repeteren
en muziek maken. Naast het voorbereiden op de Carnaval kunt u ons ook
reserveren voor de opluistering van uw feestjes. Vriendschhap en gezellig
contact zijn de kenmerken van onze club!
Info en Boekingen:
Piet van der Steen info@heurezienenzwege.nl
Bezoek ook onze website: www.heurezienenzwege.nl

  Seniorencommissie Ontmoetingscentrum De Coppele

De seniorencommissie van OC De Coppele organiseert al meer dan 40  jaar
lang, elk jaar, rond Valentijnsdag, een volledig verzorgde feestmiddag voor alle
senioren van 66 jaar en ouder, die wonen in de wijk Oisterwijk West en
Heukelom. In de media wordt aangekondigd op welke dagen de senioren de
kaarten kunnen ophalen.

Oorspronkelijk komt de seniorenmiddag voort  uit de middelen van de
Wielerronde van Oisterwijk, die overigens al meer dan 30 jaar niet meer verre-
den wordt.
De initiatiefnemers waren Wim de Jong (helaas veel te vroeg overleden)  en
Frans van Iersel.
Uit de organisatie van de wielerronde en de organisatie van de tweedehands
markt ontstond de seniorencommissie van het ontmoetingscentrum.
Deze commissie bestaat uit 5 personen die kunnen rekenen op minimaal
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20 vrijwilligers die deze middag tot in de puntjes mee verzorgen.
Enkele weken voor de seniorenmiddag krijgen alle inwoners van Oisterwijk West
en Heukelom, die 66 jaar en ouder zijn, een persoonlijke uitnodiging.
Daarna gaan vrijwilligers langs alle adressen om te noteren welke inwoners
aanwezig zullen zijn. Zij betalen een kleine bijdrage van € 2,00 p.p.
Mensen die niet zelfstandig naar De Coppele kunnen komen, worden opge-
haald en thuis gebracht.
De gasten worden getrakteerd op koffie en gebak, hapjes en drankjes, op het
einde van de middag volgen belegde broodjes en krentenbollen en een gratis
loterij. De feestmiddag wordt muzikaal opgeluisterd door een plaatselijk or-
kest, koor o.d.
Rond 19.00u. vertrekken de gasten naar huis, nog nagenietend van een fantas-
tische,  gezellige middag.
De seniorenmiddag wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente
Oisterwijk en de eigen bijdrage van het bestuur van het ontmoetingscentrum.

Samenstelling seniorencommissie:
Mieke Verhoeven secretaris
Frans van Iersel Toon Verschuren
Dré Verhagen José v.d. Pas
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