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Welkomswoord  
Met veel  plezier breng ik deze laatste nieuwsbrief van het jaar onder uw aandacht. Het is een 
nieuwsbrief geworden waarin we veel activiteiten die we hebben gedaan belichten. Ondanks 
corona hebben we zoveel mogelijk de activiteiten (coronaproof) door te laten gaan. Deze 
activiteiten hebben als doel de bewoners (verder) kennis te laten maken met onze 
samenleving en te laten ontdekken waar talenten liggen.  
 
Zoals u wellicht weet hebben we in Nederland op dit moment een grote instroom van 
asielzoekers. Voor AZC Oisterwijk betekent dit dat ook wij vol zijn en de 450 bedden bijna 
voortdurend in gebruik zijn. Ook in Oisterwijk hebben we te maken met vergunninghouders 
die wachten op een woning in de regio. En dat betekent een lage doorstroom voor sommige 
bewoners op het AZC. De gemeente Oisterwijk heeft op een oproep tot meer plekken 
gereageerd en heeft tijdelijk De Reebok geopend voor asielzoekers. Vele vrijwilligers hebben 
in die periode die locatie onder verantwoordelijkheid van de gemeente gedraaid. Waarvoor 
dank.  
 
De afgelopen periode was ook een periode waarin we de bestuursovereenkomst hebben 
geëvalueerd. Dit stuk is samen met het rapport van PON, het verslag van het buurtpanel, het 
concept bestuursovereenkomst naar het college en de raad voor wensen en bedenkingen.  
 
Ik kijk met tevredenheid terug op het afgelopen jaar en ben trots op wat we ondanks corona 
hebben bewerkstelligd. Voor 2022 hoop ik dat we de samenwerking voort zetten en wens u 
vooral gezondheid toe.  
 
Henriette van der Klok 
 
Locatiemanager AZC 
 

COA Oisterwijk  nieuwsbrief 

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (centraal Orgaan opvang 
asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen. Vanaf het moment dat een 
asielzoeker Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in één van onze 
opvangcentra. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op onze 
opvanglocatie in Oisterwijk, zullen we u geregeld informeren via deze nieuwsbrief.   
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Team AMV 

Mountainbiken 
 

Tijdens de vakantie hoort er natuurlijk een stukje 
dagbesteding bij, dus leuke dingen doen. Dit hebben we 
dan ook gedaan in de herfstvakantie. Zo hebben we een 
avontuurlijke middag doorgebracht in de Loonse en 
Drunense Duinen op de mountainbike. Hier vind je veel 
bos, heide en vooral heel veel zand.  Zo hebben twee 
mentoren met 20 AMV jongeren 16 km op de 
mountainbike gezeten. Voor sommigen een eitje en voor 
sommigen een hele klus! Maar wat vooral belangrijk was 
is dat er onderling veel is gelachen die dag!   
 
       Weetje: 
       Wist je dan de Loonse en Drunense Duinen een  
       van de grootste stuifzandgebieden van Europa is? 
                                               
      

  Quarantaine 
 

We moesten er helaas weer aan geloven, begin december weer in quaraintaine met alle 
jongeren. Voor de mentoren niet leuk en voor de jongeren al helemaal 
niet. Gelukkig hebben we dit jaar ook weer overleefd. Zo hebben we 
onze contact momenten toch een op een, op een creatieve manier 
kunnen naleven. Met koffie/thee en lekkers langs de deuren gegaan, 
met voldoende afstand naturlijk. Ook de boodschappen wensen van de 
jongeren gerealiseerd en spelletjes uitgereikt.  

 
 

Voetbal- en boks trainingen: 
   
Sportief dat zijn wij wel in Oisterwijk! Voetballen is 

iets waar de jongeren zich bijna dagelijks mee 

bezighouden op het terrein. Naast mountainbiken 

doen wij ook aan voetbal- en boks training. Zo 

nodigen wij eens in de zoveel tijd  ervaren en 

deskundige trainers uit om onze jongeren training 

te geven. De jongeren kijken hier dan ook erg naar 

uit. Deze trainingen geven de jongens veel 

voldoening.  
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Team AZC 

Sint in de speelzaal  
 

Zou de goede Sint wel komen 
in de speelzaal van ons AZC? 
En als hij er zal wezen 
brengt hij dan een Pietje mee? 
Dat waren best nog wel wat vragen. 
Niet zo vreemd voor deze tijd 
we bleven toch maar hopen 
op lekkers en gezelligheid. 
En wat schetste de verbazing 
o, wat waren we toch blij. 
De Sint ging ondanks de Corona 
onze speelzaal niet voorbij. 
Met snoepgoed en cadeautjes  
werd iedereen wel erg verwend. 
En natuurlijk waren zoals altijd 
onze vrijwilligsters present. 
 
Lieve Sint het was geweldig 
Hartelijk dank voor uw bezoek. 
Volgend jaar is er weer ruimte 
voor u en Piet in onze poppenhoek. 
 

 
Rode Kruis: 

 

Het Rode Kruis heeft door middel van  
cadeautjes een donatie gedaan aan 

het azc. Deze gaan we in de 
kerstvakantie uitdelen aan de 

kinderen. Dank voor deze donatie! 
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#meedoen balie & ContourdeTwern 
 
Koekjes project 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie op 
de hoogte gebracht over ons koekjesproject 
dat we organiseerde vanuit de meedoenbalie. 
In het voorjaar heeft iedere woensdag een 
andere AZC bewoner koekjes gemaakt uit het 
land van herkomst. Deze hebben zij samen 
met een Oisterwijkse vrijwilligster uitgedeeld 
aan buurtbewoners van het AZC. Van deze 
recepten heeft een bewoner een 
receptenboek gemaakt en daarmee hebben 
we op 7 oktober jl. op de weekmarkt gestaan 
in Oisterwijk samen met vier bewoners. 
Bezoekers mochten Palestijnse koekjes 
proeven uit het boek en meteen zo’n 
receptenboek meenemen zodat ze deze 
exotische recepten ook thuis kunnen maken. Het is een erg leuke dag geweest met veel 
positieve reacties van zowel de kant van de AZC bewoners als de bezoekers van de 
weekmarkt. 
 

Meedoenbalie krijgt een vervolg in 2022 
 

Het eind van het jaar is een periode van terugblikken en vooruitkijken. We nemen u daar 
graag in mee, want de #Meedoenbalie heeft mooie resultaten bereikt en heeft ook weer 
leuke plannen voor het nieuwe jaar. 
 
De Meedoenbalie is een samenwerking tussen ContourdeTwern en het Coa. Doel is om 
mensen mee te laten doen in de Oisterwijkse samenleving, zodat ze goed voorbereid het azc 
verlaten. Door de maatregelen rondom corona was het soms flink zoeken naar 
mogelijkheden. Toch hebben we zo'n 150 bewoners kunnen activeren om ergens aan mee te 
doen. Daar zijn we trots op! Wat we onder andere hebben gerealiseerd:  
 

 Zappen: elke week gaat een vrijwilliger samen met een aantal bewoners afval prikken 
in de omgeving rondom het azc.  

 Koekjesproject: een half jaar lang hebben bewoners koekjes uit eigen land gebakken 
en deze rondgebracht in de buurt. 

 Receptenboek: van al de recepten uit het koekjes [project heeft een bewoner een 
boek gemaakt. Deze hebben we uitgedeeld op de markt. 
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 Thee met taal: op het azc komen wekelijks een aantal vrouwen bijeen, die samen met 
een vrijwilliger praten over dagelijkse dingen. Voertaal is Nederlands. 

 Yoga: om de 14 dagen kunnen vrouwen meedoen aan yogalessen die gegeven wordt 
door een vrijwilliger. 

 Vrijwilligerswerk: bewoners doen vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisaties in 
Tilburg 

In eerste instantie zag het er niet goed uit voor 2022. Er was geen geld om door te gaan met 
de Meedoenbalie. Gelukkig is er met vereende krachten aan gewerkt. Er is landelijke subsidie 
gevonden om door te mogen gaan.  En dat gaan we doen. 
 

We hebben grootste plannen. We blijven mensen inzetten als vrijwilliger in de Oisterwijkse 
samenleving, maar ook betaald werk is een optie. Het proces gaan we stroomlijnen, zodat 
drempels weggenomen worden. Daarnaast gaan we door met het (door)ontwikkelen van een 
aantal leuke projecten: 

 Meet en Eat: bewoners van het azc 
worden uitgenodigd door een 
Oisterwijkse familie. Doel is om kennis te 
maken met elkaars cultuur en 
gewoonten. 

 Koppeling beroepen: we koppelen 
bewoners met een specifiek beroep aan 
een inwoner van Oisterwijk met 
hetzelfde beroep. Zo ontstaan er mooie 
gesprekken op basis van  dezelfde 
interesses en kunnen de bewoners 
ervaren hoe hun beroep er in Nederland 
uitziet. 

 Verkeersproject: bewoners krijgen een 
lesprogramma aangeboden waarbij de 
verkeers- gedragsregels worden 
uitgelegd. Een praktisch programma 
gegeven door de vrijwilliger en 
toegespitst op de Oisterwijkse situatie. 

De successen uit 2021 zetten we voort. Bent u enthousiast geworden en heeft u zin gekregen 
om ergens een bijdrage aan te leveren? Dat horen we graag. U kunt daarvoor contact 
opnemen met Tanja Pieters: 06-53859803 of tanjapieters@contourdetwern.nl 
 

 

  

mailto:tanjapieters@contourdetwern.nl
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2College 
In de eerste vijftien weken van dit schooljaar is er door de jongeren op onze school hard 
gewerkt om de Nederlandse taal te leren. Dit gebeurt niet alleen maar in de lessen op school, 
maar ook tijdens allerlei activiteiten die hen kennis laten maken met hun leefomgeving en 
met de Nederlandse cultuur.  
Zo hebben ze een herfstwandeling gemaakt in de Oisterwijkse bossen, zijn ze met het treintje 
van Klein Oisterwijk naar Den Donk gebracht voor een sportdag, zijn ze met de bus naar de 
bioscoop geweest in Tilburg om de film van Aladin te bekijken en hebben ze van alles geleerd 
over de politie en de verkeersregels tijdens de verkeersdag.  
 
De foto’s geven een impressie van deze activiteiten. 
Wij zijn als docententeam heel blij dat de activiteiten ondanks corona  zijn door gegaan. 
We zijn trots op de jongeren dat ze met zoveel enthousiasme en zoveel inzet hieraan hebben  
deelgenomen. 
Het is elke dag een feestje om aan deze doelgroep les te mogen geven! 
 
Het team van 2College EOA Oisterwijk 
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Bijeenkomsten: 
 

 Werkbezoek van een delegatie uit Litouwen. 

 Werkbezoek UNHCR 
 

Evaluatie bestuursovereenkomst: 
 

De uitgebreide evaluatie van het asielzoekerscentrum (AZC) die onlangs 
is afgerond, gaf aanleiding voor het college om met een positieve 
grondhouding het gesprek met het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) aan te gaan over een mogelijke nieuwe 
bestuursovereenkomst. Dat heeft geleid tot een concept 
bestuursovereenkomst die op 3 februari 2022 aan de raad wordt 
voorgelegd voor wensen en bedenkingen. Lees er meer over op de site 
van gemeente Oisterwijk. 

Overlast: 
 

 Het is onrustig geweest op locatie, tussen amv 
(alleenstaande minderjarige vreemdelingen), veroorzaakt 
door 3 amv. Eén jongere is hulp elders aangeboden.  

 We hebben 1 melding ontvangen over een ruzie onderling 
tussen amv, buiten het azc. Een oplettende omstander 
heeft de politie geïnformeerd. De politie en het azc hebben 
dit opgepakt. 

Corona: 
Op het AZC volgen we nauwlettend de stand van zaken in 
samenwerking met de GGD en GZA. 
AMV heeft een tijd met alle jongeren in quarantaine 
gezeten.  
Op het AZC zijn de afgelopen maand 9 besmettingen 
vastgesteld in 3 gezinnen.  
 

https://www.linkedin.com/company/coanl?trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/company/coanl?trk=public_post_share-update_update-text
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Let’s get social!   

Volg het AZC via Facebook op www.facebook.com/ oisterwijkcoa 

Binnenkort start AMV met hun eigen instagram account  

 

 

 

 
 
 
 
L 

Contact met onze locatie: 
 

Is er een bewoner van het azc die overlast 
veroorzaakt of over wie u zich zorgen over 
maakt? Geef het door aan het meldpunt. 
Het meldpunt is te bereiken via 088-715 
1220 of via e-mail: oisterwijk@coa.nl 
 
Wat gebeurt er met uw melding? 

1. Bij ons meldpunt worden de 
gegevens van uw melding 
verzameld. 

2. Wij bespreken op het azc uw 
melding en nemen -als daar 
aanleiding voor is- contact op met 
andere organisaties of instanties 
zodat er iets met uw melding 
gebeurt. 

3. U wordt op de hoogte gehouden 
van de melding. 

 
 

 

Feiten en cijfers: 
 

Het aantal bewoners in azc Oisterwijk op 
21-12-2021: 404   
(343 regulier en 61 AMV ) 
 
Mannen 161 
Vrouwen 86 
Kinderen          96 
AMV                 61 
 
Er verblijven bewoners van 26 verschillende 
nationaliteiten in het azc. 
 
Top 3 nationaliteiten: 

1. Syrië  
2. Afghanistan 
3. Irak 

 
De top 3 van AMV: 
       1. Syrië 
       2. Eritrea 
       3. Marokko 

 

mailto:oisterwijk@coa.nl

