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Jaarverslag 2020
Naai-Verstel-Atelier in Oisterwĳk!
S�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk star�e in samenwerking met
Kringloopwinkel Re-Use, op 8 januari 2020 met een Naai-Verstel-Atelier in
Oisterwijk. Het Naai-Verstel-Atelier is speciaal opgezet voor mensen die
het financieel moeilijk hebben en bekend zijn bij instan�es die mensen
hierin bijstaan, zoals Mentorhulp Oisterwijk en Farent. Tegen een geringe
bijdrage kunnen zij hier terecht voor kleine repara�es aan hun kleding.
Helaas moesten de ac�viteiten vanwege corona �jdelijk gestopt worden.

De Maatschappelĳke Kletstafel,
luisterend oor en leuke activiteiten.
Jumbo Denissen ging de samenwerking aan met s�ch�ng
Sociaal Huis Oisterwijk en, in navolging van De Kletskassa van
de Jumbo in Vlijmen, werd vanaf februari 2020 gestart met
De Maatschappelijke Kletstafel in de ves�ging aan het
Fabriekspad 1 te Oisterwijk. Elke maandag van 19.00 tot
20.00 uur en elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur waren
er gastvrouwen/heren van diverse organisa�es aanwezig om
te luisteren naar uw verhaal en/of hulpvraag. Met volop informa�e over ac�viteiten en vrijwilligerswerk
waar men aan deel kan nemen bij de aangesloten organisa�es.
Ook voor het Maatschappelijk Inloopspreekuur van Mentorhulp Oisterwijk kon men hier voortaan
terecht. Helaas moest ook deze ac�viteit vanwege corona �jdelijk gestopt worden.

O’pkikker! Soms brengt het ergste, het beste in
mensen naar boven.
Wie hee� er niet zo nu en dan een opkikker nodig. Iedereen toch! En zeker in
een �jd dat een samenleving in een 1e golf op slot gaat, langzaam ontsloten wordt, en
vervolgens een 2e golf over zich heen krijgt: de Corona of COVID-19 crisis. Maar ook een
crisis die het beste in ons naar boven haalt en de veerkracht van de Oisterwijkse samenleving toont.
Toen in maart 2020 in Nederland, en dus ook Oisterwijk, de samenleving in ‘lockdown’ en ac�viteiten
werden afgelast, ging vielen veel deuren voor hulpverlening aan kwetsbare Oisterwijkers le�erlijk in het
slot.
Maar juist nu (!), was het gevoel bij de s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk, moeten we de zorg voor onze
kwetsbare mede inwoners een nieuwe impuls geven.
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1e golf: O’pkikker voor de medemens
Een nieuw samenwerkingsverband werd geboren tussen s�ch�ng
Sociaal Huis Oisterwijk en de Oisterwijkse horecaondernemers: het
project “O’pkikker voor de medemens”. Om kwetsbare inwoners van
Oisterwijk twee maal per week een voedzame maal�jd/soep te bieden
uit voorraden bij de horecaondernemers, die anders verloren zouden
gaan. En, zo mogelijk nog belangrijker, om contactmomenten te
organiseren om ‘elkaar een beetje in de gaten te houden’ en
vereenzaming te voorkomen.
Met het logo O’ van Oisterwijk in een O’pkikker als een soort Superman.
Maar geen koele kikker, zoals het gezegde luidt, maar een kikker met
een warm hart voor de kwetsbare inwoners van Oisterwijk. En een ‘zwaan-kleef-aan’ effect. Ondersteund
met dona�es van o.a. Oranje Fonds, RCOAK, Rabobank, Thebe Extra, bedrijfsleven en vele par�culieren.
In de periode maart 2020 - juni 2020 zijn ruim 10.000 maal�jden bezorgd
bij 301 kwetsbare inwoners van Oisterwijk (de kernen Oisterwijk,
Moergestel, Heukelom, maar ook de kern Haaren met het oog op de
komende gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021). En met meer
dan 4.000 contactmomenten op afstand aan de deur. Met warme
reac�es: “Wat zal er vandaag komen, ik kijk er zo naar uit.”, “Jullie zijn in
deze �jd mijn enige contact aan de deur.”
Vegetarisch, halal, alles was mogelijk. Maar ook fruit, snoepgoed, frisdrank, geschonken door inwoners en
bedrijven. En kleurplaten om het leven toch wat kleur te geven.
En ook al was er verdriet door het gemis van naasten, zeker met Pasen
en Moederdag, de O’pkikker werd elke keer weer ervaren als een
lichtpuntje in deze duistere periode.
Met kushandjes vanachter de ramen, en kaartjes en kleurplaten voor
de koks. Koningsdag werd, door iets lekkers bij de koffie, toch een
beetje een feestje. En bovenal gaf het, lichamelijk en geestelijk,
nieuwe energie om het vol te houden.

Week van de Verbinding
Na de eerste lockdown kwamen er weer mogelijkheden om, met in achtneming van de RIVM regels,
ac�viteiten te organiseren. Sinds 2018 hee� s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk elk jaar (ook in de COVID-19
�jd) een Week Van De Verbinding georganiseerd. Uniek is de samenwerking met de Ronde Tafel afdeling
Oisterwijk, een interna�onale serviceclub met in de afdeling Oisterwijk 16 Oisterwijkse ondernemers
jonger dan 40 jaar. Waarmee jonge ondernemers bij innova�e in het sociale domein betrokken worden.
Verder werkten o.a. mee: Demen�e Coöpera�e Oisterwijk, Het B-Team, DEC-Oisterwijk, Petje af, Global
Goals Genootschap Oisterwijk, Oisterwijk in Beeld en Mentorhulp Oisterwijk.
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1e Global Goals Award Oisterwĳk naar horecaondernemers O’pkikker
Aan het project O’pkikker hebben 58 Oisterwijkse ondernemingen en maatschappelijke organisa�es maar
ook par�culieren bijgedragen, om Koningsdag, Moederdag en Pasen ondanks de lockdown toch wat
Brabantse gezelligheid mee te geven.
En de horecaondernemers hebben laten zien waar het bij ‘sociaal ondernemerschap’ om gaat: het
creëren van maatschappelijke waarde boven winst stellen.
Op de foto 5 van de 9 ondernemers die, in
cultuurcentrum Tiliander, de award ontvangen
uit handen van burgemeester Hans Jansen. Het
kunstwerk hee� de �tel ‘ZICHT’ meegekregen:
“Daar waar je ‘oog’ op valt als je open staat voor
de natuur en een s�p op de horizon.”

Foto: Els Oomis.
Award: ELLEN BROUWERS Designing Art.
Geschonken door: Bureau voor duurzame ontwikkelingsvraagstukken
ECOTOPIA.
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2e golf: O’pkikker Thuis Aan Tafel
In juni 2020 is de ac�e “O’pkikker voor de medemens” afgesloten. Met
een zucht van verlich�ng. De opvolger “O’pkikker Ontmoet” werd
opgezet, bedoeld voor ontmoe�ng en gezelligheid om de lockdown die
mensen huiverig had gemaakt om hun huis te verlaten, te
vergemakkelijken. En toen kwam in het najaar de 2e golf van het
COVID-19 virus dat zich niet zomaar laat beteugelen.
En opnieuw ging s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk de samenwerking aan
met de Oisterwijkse horecaondernemers, met de ac�e “O’pkikker Thuis
aan Tafel”.
Nu in de vorm van 3-gangen menu’s aan huis, verzorgd door steeds een
andere horecaonderneming. Om niet alleen de maatschappelijke
doelstelling van de ac�e O’pkikker nieuw leven in te blazen, maar ook
om de Oisterwijkse horecaondernemingen een financiële steun in de
rug te geven. Met een klein bijdrage p.p. en een financiële dona�e van
s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk per menu.
En met opnieuw warme reac�es: “Jeetje, wat een verwennerij! Wat heb ik
genoten van het heerlijke eten. Wat ben ik een bo�ont, ik zit nog steeds te
glunderen. Niet alleen omdat het zo lekker was maar ook omdat er gewoon
superlieve mensen zijn die aan mij denken en dat er superlieve mensen zijn die
zich hier voor willen inze�en terwijl ze zelf in zwaar weer verkeren door de
genomen maatregelen! SUPER DANK JE WEL ALLEMAAL”
Begonnen met 52 kwetsbare inwoners in de maand oktober, werden in de maand
december 2020, 520 menu’s aan huis bezorgd door 12 horecaondernemingen.
Waarvoor ook een samenwerking is opgezet met s�ch�ng De Zonnebloem, VSO
(voormalige KBO) en s�ch�ng Met Je Hart.
Maar ook werden per week 86 “flitsbezoekjes” op afstand gebracht door Mentorhulp Oisterwijk (zorg aan
de deur). Allen weten dat ze al�jd kunnen bellen, en informa�e (brochures) wordt verstrekt. Voor 245
kinderen uit minimagezinnen zijn kerstkadootjes ingezameld. In de kern Haaren is ‘Kadootjesbank
Kinderlach’ in het leven geroepen waar ouders/opa’s en oma’s met een kleine beurs, via Mentorhulp
Oisterwijk, kadootjes voor hun (klein)kinderen kunnen a�alen.
Kinderen van de Azc school, Petje af, bassischool De Coppele en
BSO Mozaik maakten mooie kaartjes. En alle basisscholen en AZC
school deden mee aan een kerstkaartenac�e, die de kinderen in
konden kleuren en als ‘opkikker’ sturen naar een dierbare. Gewoon
een lichtpuntje in de donkere en vaak eenzame dagen.

Live in de uitzending bij Radio 10
Naast aandacht in de lokale en regionale krant, de lokale omroep,
na�onale tv en diverse sociale media, kreeg "O'pkikker voor de
medemens" ook aandacht bij Radio 10, als eerste van de 10 beste COVID-19 projecten van 2020. Live in
de uitzending die werd opgenomen bij Robèrt van Beckhoven. Evelien de Bruijn, de sidekick van Gerard
Ekdom, was op bezoek in Oisterwijk en te beluisteren in het programma Ekdom in de Morgen.
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Ontmoeting in Beweging
Na een geslaagd 3 jarig project Ontmoe�ng in Beweging is in
oktober 2020 de s�ch�ng Ontmoe�ng in Beweging opgericht.
S�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk is vertegenwoordigd in het
bestuur.
Ontmoe�ng in Beweging is een samenwerking van:
ContourdeTwern, Mentorhulp Oisterwijk, Natuurlijk Gezond,
Op�sport Den Donk, Sport- en Zorgatelier WYzorg, S�ch�ng
Ons Oisterwijk en Sociaal Huis Oisterwijk. Het programma
wordt ondersteund door de gemeente Oisterwijk en
S�muleringsfonds Thebe-Extra.
Dit programma brengt mensen le�erlijk en figuurlijk in
beweging, waarbij de nadruk ligt op ontmoe�ng, gezelligheid
en verbetering van de vitaliteit.
Ontmoe�ng in Beweging biedt een laagdrempelig en aantrekkelijk beweegprogramma met ‘veilig en
verantwoord’ sportaanbod bestaande uit: ‘walking sports’, zwemmen, yoga, wandelen en bootcamp.
Onder professionele begeleiding van beweegcoaches en in samenwerking met verenigingen. Ook is er
voldoende ruimte voor ontmoe�ng en gezelligheid ‘De derde hel�’, onder begeleiding van betrokken
vrijwilligers en ervaren sociaal verbinders.
Ontmoe�ng in beweging is een totaalconcept met vervoer, samen sporten, bewegen en ontmoeten. Het
doel is doorbreken van het sociale isolement, tegengaan van eenzaamheid en het versterken van het
zelfvertrouwen.

Samenwerking
Ook dit jaar stond weer in het teken van “verbinding”. Samenwerking met veel Sociaal Ondernemers zoals
de lokale horeca, Demen�e Coöpera�e Oisterwijk en Mentorhulp Oisterwijk, maar ook met
welzijnsorganisa�es zoals s�ch�ng De Zonnebloem, VSO (voormalige KBO) en s�ch�ng Met Je Hart. Azc
school, Petje af, bassischool De Coppele en BSO Mozaik. Ook serviceclubs zoals De Ronde Tafel en Rotary
Oisterwijk droegen hun steentje bij.

Bestuur
Eric Rentmeester,
Joop van Hezik,
Erik Haenen
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