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Inleiding 
 
Stichting Culturele Werken (CW) is actief sinds 2019. 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.  

 
In 2020 hebben we weinig activiteiten kunnen ondernemen dankzij COVID-19. Desondanks 
hebben we een aantal zaken toch kunnen uitvoeren. Onze activiteiten waren in 2020 vooral 
gericht op kleinschalige evenementen en activiteiten in het kader van COVID-19.  
 
In 2020 hebben wij de volgende activiteiten mogen uitvoeren:  
 

- Floralia’s Zinderende Zomeravonden, 
- Tabeeh, Literair Café in samenwerking met de Oosterhoutse Radio en Televisie 

Stichting (ORTS),  
- Het verzorgen van een groot aantal (kerst)maaltijden in samenwerking met Gemeente 

Oosterhout, De Eetkamer van Oosterheide en Oosterhout voor Elkaar om eenzame 
ouderen een hart onder de riem te steken.  
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Floralia’s Zinderende Zomeravonden 
 
Voor Floralia heeft CW een wederom een aantal muziekavonden mogen organiseren. Het doel 
was vooral om de bezoekers van het Floralia Park leuke avonden te bezorgen door een mix 
van muziekstijlen. De avonden zijn goed bezocht en zijn uitgevoerd met inachtneming van de 
maatregelen rondom COVID-19.  
 
Tabeeh, Literair Café 
 
Tabeeh, Literair Café was een literair radioprogramma die wij voor/in samenwerking met de 
ORTS verzorgden. In elke uitzending stonden 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 liep door tot en met juli 2020. Na de pilot is besloten dat deze 
niet in deze vorm terugkomt bij de ORTS. De beperkingen die een lokaal radiostation opleggen 
aan het format zorgen ervoor dat het programma niet kan worden neergezet zoals wijzelf voor 
ogen hadden.  
 
Maaltijdverzorging voor eenzame ouderen 
 
Samen met De Eetkamer van Oosterheide, Gemeente Oosterhout en Oosterhout voor Elkaar 
heeft CW een aantal maaltijden verzorgd voor eenzame ouderen. Met een groot aantal 
vrijwilligers is er gedurende een aantal weken aan het einde van het jaar iedere woensdag een 
maaltijd bezorgd bij ouderen. De reactie waren overweldigend positief. Het project wordt in 
het eerste kwartaal van 2021 voortgezet.  
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2021 
 
Helaas hebben wij onze plannen die wij vorig jaar zo trots presenteerden niet kunnen 
uitvoeren. We hebben Montmartre op de Heuvel moeten uitstellen tot 2021.  
 
Onze plannen voor 2021 zijn dan ook aangepast omdat er nog veel onzekerheden zijn. De 
pandemie is nog lang niet voorbij. Floralia’s Zinderende Zomeravonden komen waarschijnlijk 
ook weer terug. 
 
 
Bijlagen 
 
Jaarrekening 2020. 
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