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In deze nieuwsbrief: 
Actueel:  Overig: 

• Alzheimer café - spreekuur
• Energietoeslag - WMO clientondersteuning

- Loket wegwijs Oisterwijk

  Mededeling over vakantieperiode 
Omdat de vakantie aanbreekt, zullen er in juli en augustus weinig activiteiten zijn. Ook de 
nieuwsbrief en de ONS verschijnen pas weer eind augustus. Tijd dus voor u om zelf uw 
favoriete activiteiten te plannen en te ondernemen.  
Diverse reguliere activiteiten zullen de komende maand stoppen om na de zomerstop in september 
weer te beginnen. Er zijn echter ook activiteiten die gewoon doorlopen in de zomerperiode.  
Hebt u vragen over de aactiviteiten neem dan contact op met de contactpersoon of met de 
coordinator activiteiten via coordinator@vso-oisterwijk.nl 

 Spreekuur VSO: Iets te vragen of een advies over WMO of inlichtingen.   Dat kan! 
Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 6 juli 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:  
Els Prinsen, tel. 06-13704605, e-mail: prinel004@live.nl  
Gerard van Wanrooij, tel. 06-12391506, coordinator@vso-oisterwijk.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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                              Aanvragen Energietoeslag 
Heb je een laag inkomen? Dan kun je misschien een energietoeslag krijgen. Dit is een eenmalig 
bedrag van € 800,-- per huishouden. Dit bedrag gebruik je voor het betalen van je energierekening. 
Wie kan in aanmerking komen voor deze toeslag? 
Om in aanmerking te komen mag je inkomen als pensioengerechtigde niet hoger zijn dan: 
          alleenstaande (ouder)   € 1382,89 per maandag 
          gehuwden                    € 1872,50 per maand. 
Je kunt de aanvraag digitaal indienen via de website van de gemeente Oisterwijk. Ga naar 
www.gemeenteoisterwijk.nl en klik “sociaal” aan en vervolgens “energieloket”. Daar ziet u de link 
naar de aanvraag. 
U kunt de aanvraag ook op papier indienen. Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij de balie van 
het gemeentekantoor. Aanvragen kan tot en met 1 november 2022. 
 
Hebt u hulp nodig bij het aanvragen van de toeslag dan kunt u hulp vragen aan: 
Els Prinsen, tel. 06-13704605, e-mail: prinel004@live.nl  
Fons Klaasen, tel. 06-16433781, e-mail secretaris@vso-oisterwijk.nl 
Gerard van Wanrooij, tel. 06-12391506, e-mail coordinator@vso-oisterwijk.nl 
Frans Monchen, tel.06-57177927, e-mail voorzitter@vso-oisterwijk.nl 
 
       Dinsdag 19 juli 2022:   Alzheimer Café     Oisterwijk-Moergestel 

 
De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor 
familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden.  
Informatie: Jeanne Verberk (coördinator) Tel: 013-5284571.      
E-mail j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl  
Locatie: Ontmoetingscentrum De Coppele, Prunusstraat 69, 5061 AS Oisterwijk. 
Toegang is gratis, inloop v.a. 19.30 uur, afsluiting 22.00 uur. 
Het thema op 19 juli is: Logopedie bij dementie 
Als gastspreker zal aanwezig zijn, Astrid van Noije, logopedist, werkzaam bij Logopedie Oisterwijk, 
medisch centrum Oisterwijk.   
 
Personen met (beginnende) dementie ervaren vaak problemen in de communicatie:  
ze kunnen minder goed op woorden komen, gesprekken gaan te snel en er ontstaan misverstanden. 
Een logopedist kan personen met dementie en hun naasten helpen om de 
communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij gaat de 
logopedist uit van de hulpvraag van de persoon met dementie.  
Daarnaast ontstaan er vaak problemen met eten en drinken. Ook hierbij 
kan een logopedist adviseren.         
Uiteraard is er na de pauze volop ruimte om in discussie te gaan met 
elkaar. 
U bent van harte welkom op 19 juli  
 
       10 juli: Zomerconcert Regionaal Seniorenorkest “De Meijerij” 
Regionaal Seniorenorkest “De Meierij” gaat voor u een gratis zomerconcert presenteren.  
Op zondagmiddag 10 juli 2022 geven de muzikanten een buitenconcert op het bordes van theater 
“Tiliander” te Oisterwijk. Aanvang 14.30 uur. Het is een gevarieerd programma met musical-, film- en 
popmuziek. 
Heel leuk om u op een zonnige dag met mooie muziek te laten vermaken.                                    
Bij regen gaat het concert niet door. 
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