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In deze nieuwsbrief: 
Actueel:                                            Overig: 
• Bewegen in de wijk                              - spreekuur VSO 

                   - WMO clientondersteuning         
• Cursus Tai Chi           - Loket Wegwijs 
• Alzheimer café 

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

 
Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 4 mei 2022 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.  
 

WMO-Cliëntondersteuning 
 
Hebt u een vraag over de WMO, wilt u advies of hebt u ondersteuning nodig 
bij een aanvraag m.b.t. de WMO. We zijn er voor u. 
Neem contact op met de cliëntondersteuner van VSO:  
Frans Monchen, tel. 06-57177927, e-mail: bestuur@vso-oisterwijk.nl 
Els Prinsen, tel. 06-13704605, e-mail: prinel004@live.nl  
 
                             Loket Wegwijs Oisterwijk  
 
Voor al uw vragen rondom zorg en welzijn: bijvoorbeeld vervoersvragen, vragen over dagactiviteiten, 
vragen over maaltijdvoorzieningen, vragen over financiën, vragen voor een luisterend oor, 
mantelzorgvragen, rouw, hoe kan ik seniorbestendig blijven wonen, vragen over Wmo voorzieningen 
en WLZ, et cetera…  
Kortom wij informeren en zoeken samen met u naar een passende oplossing.  
Telefoon: 013 – 30 30 440  
Bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 12.00 uur/ woensdag van 13.00 – 
17.00 uur  
Indien gewenst komen wij bij u op huisbezoek. 
Inloopspreekuur: donderdag 9.00 – 10.30 uur, Tiliander Cultureelcentrum 1e verdieping.  
Email: loketwegwijs@oisterwijk.nl 
Website: www.oisterwijk.nl/loketwegwijs      
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     9 mei 2022: EXCURSIE DOBBELHOEVE: Boerderij nieuwe stijl 
 
 U kunt kennismaken met het moderne boeren. 
De boerderij wordt gerund door de familie van Roessel. 
 
Na de introductie krijgt u een rondleiding over het bedrijf. Naast de boerderij heeft Guus van Roessel 
een melkfabriekje onder een eigen label. U kunt eventueel de melk kopen bij AH en Jumbo. 
De excursie is op donderdagmorgen 9 juni. 
Om 11.00 uur aanwezig op de "'Dobbelhoeve"', Molenhoefstraat 18 in Udenhout. 
Na afloop koffie met gebak bij "Brasserie Valentijn" ook aan de Molenhoefstraat 44 in Udenhout. 
 
Eigen bijdrage is 6.00 euro per persoon. 
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL 38 Rabo 01345 322 60 t.n.v. 
de penningmeester van SVM, Frans Laurijssen onder vermelding excursie Dobbelhoeve. 
Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u contact opnemen met: 
Anny van Heeswijk tel.nr. 06-40130234 of per e mail annyvanheeswijk@home.nl 
of met Ria Colsen tel. nr. 013-5133847, e mail riacolsen46@gmail.com. 
U kunt ook gebruik maken van de antwoordstrook excursie Dobbelhoeve. 
=============================================================== 
 
ANTWOORDSTROOK EXCURSIE DOBBELHOEVE 
 
NAAM: 
 
ADRES: 
 
TELEFOONNUMMER. 
=============================================================== 
Na invulling opsturen naar: Ria Colsen, Voorbrugstraat10, 5066 AE Moergestel  of 
                                        Annie van Heeswijk, De Lathouwer 13, 5066 GH Moergestel. 
 


