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Spreekuur VSO: Iets te vragen of een advies over WMO of inlichtingen.

Dat kan !

Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 5 augustus 2020 in het VSO-kantoor in
de Tiliander. U kunt met al uw vragen en suggesties bij ons terecht tussen 10.30 en 11.30
uur.
Ook helpen we u als steun bij de gemeente en ook met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of
inlichtingen. Dus weet je het even niet neem dan gerust contact met ons op voor hulp of advies.
DIGITALE ONDERSTEUNING
Ondanks dat de coronamaatregelen versoepeld zijn blijft de 1,5 meter afstand nog altijd zeer
belangrijk.
Dit houdt niet in dat wij u toch niet kunnen helpen met uw vragen over uw laptop – mobiele telefoon
(Android of OSX), e-reader, tablet, IPad en dergelijke.
Hoe doen we dat? In eerste instantie per telefoon. Mochten we er dan niet uitkomen proberen wij u te
helpen op afstand op een veilige manier.
Om uw probleem te verhelpen of uw vaag te beantwoorden neemt u contact met ons op per e-mail :
digitaal@vso-oisterwijk.nl of per telefoon 06-44894529.

Activiteiten binnen de werkgroepen V.S.O.
Per 1 juli 2020 zijn nieuwe richtlijnen RIVM bekend gemaakt.
Met name het 1 ½ meter afstand houden blijft zeer bepalend voor het al dan niet kunnen opstarten
van activiteiten binnen onze werkgroepen.
Op basis van deze meest recente richtlijnen RIVM heeft het bestuur van uw VSO-Oisterwijk vastgesteld
dat de activiteiten weer kunnen opgestart worden op voorwaarde dat aan alle RIVM-richtlijnen wordt
voldaan.
Dat betekent nadrukkelijk, dat activiteiten alleen uitgevoerd kunnen worden onder de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betreffende coördinator van een werkgroep zelf.
Dat houdt ook in, dat eventueel opgelegde boetes en juridische consequenties bij overtreding van de
RIVM-maatregelen voor rekening en aansprakelijkheid van de organiserende coördinator komen
Het bestuur van uw VSO wenst alle leden van de werkgroepen die op verantwoorde wijze weer aan de
slag gaan met hun activiteiten veel plezier en succes bij de hernieuwde opstart.
Mocht u nog vragen hebben over deze activiteiten dan kunt u contact opnemen met de coördinator van
de betreffende werkgroep of met Gerard van Wanrooij, algemeen coördinator werkgroepen VSO.
Gerard is te bereiken via telefoonnummer 06-12391506 of per email via : coordinator@vsooisterwijk.nl

Alzheimer Café

Oisterwijk-Moergestel

Beste gasten van het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel,
Vanaf maart hebben wij u niet meer kunnen ontmoeten op onze maandelijkse bijeenkomsten van het
Alzheimer café in Oisterwijk.
Het is een vreemde situatie die lang voortduurt en we vinden het moeilijk en
vervelend dat wij u niet kunnen ontmoeten tijdens de café bijeenkomsten. We missen u!
Mocht u vragen hebben, informatie wensen of gewoon behoefte hebben aan een luisterend oor, dan
zijn wij bereikbaar voor u :
1

AlzheimerTelefoon is bereikbaar via het gratis Telefoonnummer 0800 – 5088; 7 dagen per week van
9.00 tot 23.00 uur;
Renske van der Aa – casemanager Dementie Oisterwijk en Goirle,
Tel: 06 10732187 (aanwezig van maandag t/m vrijdag, wisselende tijden;
Yvonne van den Meijdenberg – familiecoach / trainer, Expertisecentrum Familiezorg,
Tel: 06 15431765 (aanwezig maandag, dinsdag en donderdagochtend).
Vanuit de groep vrijwilligers wensen wij u allen sterkte en gezondheid toe in deze lastige “anderhalve
meter” tijd.
Hopelijk zien we elkaar weer snel! Met hartelijke groet namens alle vrijwilligers die betrokken zijn bij
het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel,
Jeanne Verberk, coördinator
Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant
Facebook: https://www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingMiddenBrabant

Algemene Ledenvergadering VSO 2020
De geplande Algemene ledenvergadering op 30 april kon geen doorgang vinden vanwege de
beperkende corona-maatregelen.
Gezien de ontwikkelingen heeft het bestuur als datum voor de Algemene Ledenvergadering voorlopig
gekozen voor 22 oktober 2020. Houdt u in ieder geval al vast de datum van 22 oktober
gereserveerd.

VSO - A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r
In deze periode zullen alleen de wandelactiviteiten doorgang vinden:
- Woensdag 12 augustus: zomerwandeling De Posthoorn
start 13.45 uur
- woensdag 26 augustus: zomerwandeling De Posthoorn
start 13.45 uur
Verkeersopfriscursus voor senioren.
Bent u inwoner van de gemeente Oisterwijk, Moergestel of Heukelom en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook
graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans! In 3 bijeenkomsten van ruim 2
uur wordt u onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle
verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Meld u aan voor deze opfriscursus die bedoeld is voor
verkeersdeelnemers van 50 jaar en ouder.

-

-

Waarom een opfriscursus?
Verkeersregels veranderen; telkens een klein beetje. Dus ook nadat u uw rijbewijs heeft behaald.
Nieuwe verkeersborden, snelheden, wegmarkeringen en bijvoorbeeld voorrangsregels.
. Ook dit jaar is er voor een 10-tal deelnemers aan deze cursus de mogelijkheid om zich (geheel
vrijblijvend) aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. Verdere informatie
hierover ontvangt u tijdens de cursus.
De 1e cursus is op dinsdagen 15 – 22 en 29 september 2020 van 09.15 tot 11.45 uur in
Oisterwijk; Locatie wijkcentrum Waterhoef, Waterhoefweg 100 te Oisterwijk
Bij een groot aantal aanmeldingen komt er een 2e cursus in november 2020.
Inschrijven
Stuur vóór 1 september a.s. onderstaande ingevulde bon naar: VVN, Tilburgseweg 55, 5061 CA
Oisterwijk of mail naar bj.pijnappel@home.nl. U ontvangt daarna een bevestiging.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar: Boudewijn Pijnappel 06 - 15 01 01 59 (uw cursusleider)

-

INSCHRIJFFORMULIER
Voorletters:
…………………………………………………………………………………
Naam:
…………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
…………………………………………………………………………………
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………
Mailadres:
…………………………………………………………………………………

-

-
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