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Inleiding 
 
Stichting Culturele Werken (CW) is pas sinds 2019 actief. De missie en visie van de 
stichting zoals is omschreven in de statuten en op de website: 
 

Missie: De missie van Stichting Culturele Werken is het aanbieden en ondersteunen 
van culturele en literaire evenementen.  

Visie: Onze visie is dat cultuur in de breedste zin van het woord zo laagdrempelig 
mogelijk en zo breed mogelijk moet worden aangeboden aan het publiek. Daarnaast 
zijn wij van mening dat dit het beste kan gebeuren door de krachten te bundelen met 
andere stichtingen en organisaties.  

 
Onze activiteiten waren in dit jaar vooral gericht op het voorbereiden op evenement 
voor het komend jaar (2020). Toch hebben we in dit startjaar een aantal mooie 
projecten mogen uitvoeren, zowel eigen producties als ondersteunend bij projecten 
van andere organisaties binnen en buiten Oosterhout.  
 
Als stichting hebben we in 2019 de volgende activiteiten mogen uitvoeren:  
 

- Ondersteuning van het project CultuurLokaal van het mgr. Frencken College, 
- Floralia’s Zinderende Zomeravonden, 
- het verzorgen van een vegetarisch diner inclusief uitleg over vegetarisch koken 

voor Mensa Nederland, 
- Tabeeh, Literair Café in samenwerking met de Oosterhoutse Radio en Televisie 

Stichting (ORTS),  
- verzorging programmering en projectondersteuning bij de organisatie van het 

3-daags Mensa congres “Het Oktoberweekend”,  
- het kerstdiner in de Bunthoef in samenwerking met De Eetkamer van 

Oosterheide. 
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Floralia’s Zinderende Zomeravonden 
 
Voor Floralia heeft CW een 7-tal muziekavonden mogen organiseren met elke avond 
een ander karakter. Het doel was vooral om de bezoekers van het Floralia Park leuke 
avonden te bezorgen door een mix van muziekstijlen. Vooraf verzorgde De Eetkamer 
van Oosterheide een maaltijd in stijl van de muziek van die avond. De avonden zijn 
goed bezocht en komend jaar mogen we deze avonden weer organiseren.  
 
Tabeeh, Literair Café 
 
Tabeeh, Literair Café is een literair radioprogramma die wij voor/in samenwerking met 
de ORTS verzorgen. In elke uitzending staan een tweetal gasten centraal die op 
verschillende manieren betrokken zijn bij het literaire proces. Denk hierbij behalve aan 
auteurs ook aan vertalers, uitgevers, verkopers enzovoorts. Wij zijn met dit 
radioprogramma als pilot gestart in oktober 2019 en deze pilot loopt nog door tot en 
met juli 2020.  
 
Ondersteuning bij diverse projecten 
 
CW heeft ook een aantal projecten van andere organisaties mogen ondersteunen. Zo 
hebben we in mei/juni meegewerkt aan het project CultuurLokaal van het mgr. 
Frencken College waar we o.a. de catering hebben verzorgd waarbij de 
werkzaamheden door leerlingen van het college zijn uitgevoerd en waar wij vooral een 
adviserende rol hadden.  
 
Daarnaast hebben wij in augustus voor Vereniging Mensa Nederland een vegetarische 
maaltijd verzorgd en uitleg gegeven over vegetarisch eten en het belang van een 
goede uitgebalanceerde maaltijd. In oktober hebben wij samen met een aantal leden 
van Mensa de programmering van hun 3-daags congres “Het Oktoberweekend” 
verzorgd en algemene ondersteuning geboden tijdens dit project.  
 
Als laatste activiteit van dit jaar hebben we in buurtcentrum De Bunthoef ondersteund 
bij de organisatie van het kerstdiner 2019 van De Eetkamer van Oosterheide.  
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2020 
 
Onze plannen voor 2020 zijn wat grootser. Floralia’s Zinderende Zomeravonden komen 
terug. Verder staan er een aantal grotere projecten (zoals o.a. de projecten Montmartre 
op de Heuvel, Cultura en Theater in het Theehuis) gepland naast de nog steeds lopende 
pilot met de ORTS voor Tabeeh, Literair Café. Ook zijn we in gesprek met dhr. L. de 
Jager over een mogelijke overname van de door hem verzorgde muziekmiddagen 
“Lazy Sunday Afternoons”.  
 
 
 
Bijlagen 
 
Jaarrekening 2019. 
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