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Ontmoeting in Beweging - mei 2021

Op deze pagina staan activiteiten van stichting Sociaal Huis Oisterwĳk en haar
samenwerkingspartners. Alle activiteiten worden volgens de RIVM-richtlĳnen georganiseerd

dus aanmelding is verplicht!!

De samenwerkingspartners van s�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk organiseren veel ac�viteiten met en voor de inwoners van onze gemeente.
Voor het organiseren van ac�viteiten is de s�ch�ng a�ankelijk van bijdragen door bedrijfsleven en par�culieren. De Belas�ngdienst hee� s�ch�ng Sociaal
Huis Oisterwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wilt u ook bijdragen? Dat kan op bankrekeningnummer NL21 RABO 0340 8810 54
t.n.v. S�ch�ng Sociaal Huis Oisterwijk. Voor meer informa�e: www.sociaalhuisoisterwijk.nl of bel 06-51766018

Stichting Sociaal Huis Oisterwĳk ● Postbus 231 ● 5060 AE OISTERWĲK ● T:06-51 76 60 18 ● E:info@sociaalhuisoisterwĳk.nl

In het SOCIAAL HUIS is ‘sociale verbinding’ het sleutelwoord. Verbinding maken tussen inwoners,
ondernemingen en maatschappelijke organisa�es, in of betrokken bij de gemeente Oisterwijk, om kwetsbare
inwoners te herkennen, te ac�veren en daar waar nodig, juiste en �jdige hulp te bieden, zodat zij betekenisvol
en duurzaam, kunnen func�oneren in de samenleving, waardoor de Oisterwijkse gemeenschap samen
redzaam en inclusief wordt en waarmee maatschappelijke winst wordt geboekt.

Stichting Sociaal Huis Oisterwĳk

Sociale Activiteitenagenda mei 2021

MAATSCHAPPELĲK INLOOPSPREEKUUR

Een laagdrempelig initiatief van Mentorhulp
Oisterwĳk, elke maandag van 14.00 tot 15.00
uur bĳ Brownies & downieS aan het
Lindeplein 8 in Oisterwĳk.

Email: mentorhulpoisterwĳk @outlook.com

Telefoon: 06-47 933 872

Het spreekuur is vrĳ toegankelĳk voor
iedereen die hulp zoekt bĳ vragen op het
gebied van Zorg en Welzĳn, zoals:

• Gemeentelĳke regelingen voor WMO en
lage inkomens

• Schuldenproblematiek en armoede

• Bewindvoering en Mentorschap

• Administratie en Budgetcoaching

• Hulp in en rondom de woning

• Sociale activiteiten

• Eenzaamheid

• Vrĳwilligerswerk en vele andere vragen

Samen voor elkaar!
Nodig iemand uit die deze dagen alleen is en wel een O’pkikker in de vorm van een lekker gerecht
en een fijn gesprek kan gebruiken. Geniet samen van de vers gemaakte gerechten van de lokale
horeca. Houd je hierbĳ wel aan de richtlĳnen van het RIVM!

Op de woensdagen 5, 12, 19 en 26 mei gaan weer 4 van onze horeca toppers een verrassingsgerecht
voor de doelgroep samenstellen. Deze keer zĳn dat: Lieve Lente, Brownies & downieS, Willeke Den
Draaier en SEC eten & drinken.

Leuk voor jezelf, voor wie je uitnodigt en je steunt hiermee ook nog
eens de horeca. Bestel voor minimaal 2 personen en onze vrĳwilligers
brengen het contactloos - dus op veilige afstand - bĳ u thuis aan de deur
tussen 14:00 en 17:00 uur.

Let op! U kunt slechts voor één van deze 4 datums reserveren!

Bestellen kan via email: info@sociaalhuisoisterwĳk.nl
onder vermelding van uw naam, adres, huisnummer en
dag van levering. Of bel ons even op 06-47 933 872.
Wĳ vragen een bĳdrage in de kosten van €3,50 p.p.
Uw bĳdrage kunt u overmaken op NL21 RABO 0340
8810 54 t.n.v. Stichting Sociaal Huis Oisterwĳk,
onder vermelding van O’pkikker Thuis aan
Tafel.

O’pkikker Thuis aan Tafel wordt mede mogelĳk gemaakt door
een bĳdrage van het VoordeBuurt Fonds, VSB Fonds, Mentorhulp
Oisterwĳk en gemeente Oisterwĳk.

Mentorhulp
Oisterwĳk

Betrouwbaar en dichtbĳ voor alle inwoners van
Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwĳk.

Ontmoeting in beweging is een samenwerking van:
ContourdeTwern, Mentorhulp Oisterwĳk, Natuurlĳk Gezond, Optisport den Donk, Sport- en Zorgatelier WYzorg, Stichting Ons Oisterwĳk, Thebe-Extra en Sociaal Huis Oisterwĳk.

Zegt het voort!
Ontmoe�ng in Beweging hee� de beweegac�viteiten weer
opgestart in kleine groepjes in de buitenlucht.

We zijn iedere maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00
uur te vinden op Sportpark den Donk op de velden van MHC
HOCO.

Meer informa�e over de ac�viteiten, �jden en de kosten lees
je hiernaast en op www.ontmoe�nginbeweging.nl

Let op: deelname is op eigen risico en houdt u aan de RIVM
richtlijnen. We hanteren speciale Corona spelregels. Alle
ac�viteiten zijn voorlopig op aanmelding.

Aanmelden
Bel, mail of app met onze sociaal verbinder Karin via telefoon
06-47 933 872 of mentorhulpoisterwijk@outlook.com.

Meer weten over het project? Kijk dan ook eens op de
website of de facebookpagina of neem contact op met
projectleider Jelle via telefoonnummer 06-42 059 520 of mail
naar jellevandenelzen@wyzorg.nl

www.ontmoe�nginbeweging.nl

Waar: Sportpark Den Donk

Startpunt: HOCO Hockeyclub

Wat: Beweeg- en yogalessen.

Kosten: €3,00 per les

Groepsgroo�e: Max. 4 personen per groep, meerdere groepen

Voor wie
Iedereen van 55+ die behoe�e hee� aan ontmoe�ng met
anderen en graag mee wil bewegen.

Vervoer
Op dit moment is de Parel Express nog niet inzetbaar, je kunt
gebruik maken van de Parelcabs via: 0800-4002020

Je neemt deel op eigen risico. Wij doen er alles aan om het
veilig te houden. Ga jij met ons sporten, respecteer dan de
spelregels. We houden rekening met ieders veiligheid: samen,
gezond en gezellig!

Met dank aan gemeente Oisterwijk en het s�muleringsfonds
Thebe Extra voor hun financiële steun waardoor dit programma
mede mogelijk gemaakt wordt.

Nieuwsbrief
Abonneer u nu op de
nieuwsbrief en ontvang het
laatste nieuws over onze
ac�viteiten in uw mailbox
sociaalhuisoisterwijk.nl

Dag Tijd Ac�viteit
Maandag (3, 10, 17, 24, 31) 10.00 - 11.00 uur Bootcamp / ac�eve gym

Maandag (17, 24, 31) 10.00 - 11.00 uur Walking Football

Maandag (3, 10, 17, 24, 31) 11.00 - 12.00 uur Buitengym ‘stoel’

Vrijdag (7, 14, 21, 28) 10.00 - 11.00 uur Bootcamp / ac�eve gym

Vrijdag (7, 14, 21, 28) 10.00 - 11.00 uur Yoga

Vrijdag (7, 14, 21, 28) 10.00 - 11.00 uur Wandelen

Vrijdag (7, 14, 21, 28) 11.00 - 12.00 uur Buitengym ‘stoel’

Aangepast programma voor de periode 3 tot 31 mei:


