
Verenigde Senioren Oisterwijk 
                    aangesloten bij  

 
 
 

Activiteiten bij V.S.O. worden weer opgestart 
 

Binnen de VSO ( Verenigde Senioren Oisterwijk ), aangesloten bij  
KBO-Brabant, zijn nogal wat leden en werkgroepen actief. 
Als gevolg van de Corona-beperkingen hebben die activiteiten de 
afgelopen maanden echter noodgedwongen stil gelegen. 
Nu de richtlijnen vanuit het RIVM onlangs flink zijn versoepeld 
kunnen deze activiteiten gelukkig weer opgestart worden. 
 
Hieronder geef ik aan om welke activiteiten het gaat, op welke dagen  
en tijden ze plaats vinden, waar ze beginnen en hoe u zich ervoor aan 
kunt melden. 
 
Let wel: deelname is alleen mogelijk voor leden van de VSO. 
 
In de praktijk hoeft dat geen belemmering te vormen voor de overige 
inwoners van Oisterwijk. U kunt lid worden van de VSO via 
ledenadminstratie@vso-oisterwijk.nl , het afgeven van een 
inschrijfformulier op Blokshekken 7, 5061 HA Oisterwijk of via het 
telefoonnummer van Anny Paijmans : 06-19814474. 
 
Om welke activiteiten gaat het : 
 

- Fietsen 
 
Naam Coördinator Jan Wouters Peter Pacilly 
Telefoonnummer 06-27472959 06-45403212 
Waar en wanneer In de EVEN weken op dinsdag om 13.30 

uur met vertrek vanaf het oude zwembad 
 
 



- Kaarten en Bingo 
 
Naam Coördinator Joke Jansen  

(Bingo) 
Riek van den Berg 
(Kaarten) 

Telefoonnummer 06-39352149 06-37154518 
Waar en wanneer Iedere vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur in 

De Voorhof bij het Protestants Kerkje in de 
Kerkstraat. 
Eerste vrijdag van de maand :     Bingo 
Tweede vrijdag van de maand :   Kaarten 
Derde vrijdag van de maand :      Bingo 
Vierde vrijdag van de maand :     Kaarten 
Vijfde vrijdag van de maand :      vrij 
 
Gestart wordt op vrijdag 23 juli ( vierde 
vrijdag van de maand juli ) met Kaarten. 
 

 
 
 

- Linedance 
 
Naam Coördinator Lia Kuijl 
Telefoonnummer 013-5217016  
Waar en wanneer Iedere vrijdag om 14.00 uur 

Start per 10 september in wijkcentrum 
Waterhoef 

 
 
 
 

- Nordic Walking 
 
Naam Coördinator Anc Burggraaf 
Telefoonnummer 06-20969513 
Waar en wanneer Iedere maandagmorgen.  

Start maandag 5 juli om 10.00 uur bij 
Venkraai. 

 
 
 
 
 
 
 
 



- Wandelen 
 
Naam Coördinator John Schilders Hans Verbeek 
Telefoonnummer 06-22579792 06-50800647 
Waar en wanneer In de ONEVEN weken op woensdagmiddag 

13.45 uur 
- Week 29 wo 7 juli      wandeling      

start: Venkraai 
- Week 31 wo 21 juli    wandeling     

start: Venkraai 
- Week 33 wo   4 aug    wandeling      

start: Hermitage 
- Week 35 wo 18 aug     wandeling      

start: Net iets Anders 
- Week 37 wo 1 sept      wandeling       

start: Rode Lelie 
- Week 39 wo 15 sept    wandeling       

start: Rode Lelie 
- Week 41 wo 29 sept    wandeling       

start: Venkraai 
- Week 43 wo 13 okt     wandeling        

start: Venkraai 
- Week 45 wo 27 okt    wandeling        

start: Groot Speijck 
- Week 47 wo 10 nov    wandeling        

start: Groot Speijck 
- Week 49 wo 24 nov    wandeling       

start: Klein Speik 
- Week 51 wo   8 dec     wandeling        

start: Klein Speik 
- Week 53 wo 22 dec    wandeling        

start: Net iets Anders 

 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het 
bovenstaande of mocht u activiteiten missen die u zeer 
geschikt acht voor de ouderen van Oisterwijk dan kunt u 
met mij contact opnemen: 
Gerard van Wanrooij, coördinator VSO,  
per email:   coordinator@vso-oisterwijk.nl 
per telefoon:   06-12391506 

 
 


