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             Nieuwsbrief 
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Jaargang 12 , nr. 6    juni 2022 
 
 
In deze nieuwsbrief: 
Actueel:                                              Overig: 

• Dagtocht                  - spreekuur 
• Energietoeslag     - WMO clientondersteuning  
•  Lunch NEO KVL                            - Loket wegwijs Oisterwijk 
•  

. 
  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  
 
                             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, etcetera…  
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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       28 september: dagtocht naar Fruitbedrijf “De Woerdt” en een rondrit  
                                ‘Van Hoog    tot Laag’ door De Ooijpolder 

. 
 

In Ressen, tussen Arnhem en Nijmegen waar vroeger de Bataven leefden en later de postkoetsen 
voorbij reden, is nu het fruitbedrijf De Woerdt gevestigd. Er worden diverse soorten fruit geteeld 

appels, peren, kersen, morellen, mispels, walnoten en pruimen. 
 

U wordt ontvangen met koffie of 
thee met heerlijke cake en krijgt 
een presentatie en rondleiding 

over het bedrijf. Natuurlijk proeft 
u het heerlijke fruit en krijgt u 

een vers gemaakt bekertje 
appelsap. Bij vertrek is er voor 

iedereen een "landwinkel tasje". 
 

Na deze excursie rijden we naar Millingen aan de Rijn naar Restaurant  
‘De Gelderse Poort’ voor een heerlijke lunch.  
 

's-Middags maken we een prachtige rondrit door de Ooijpolder. Deze polder met zijn 
heggenlandschap en weidse uiterwaarden is een juweel in ons Nederlands 
natuurlandschap. 
 
Via Beek-Ubbergen naar Berg en Dal op de top 
van de 100 m hoge heuvelrug. De 
Zevenheuvelenweg, voert u naar “De Diamant tussen 
de Heuvels” Groesbeek.  
Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof (waar we 
een korte stop maken), wijngaarden en het 
Bevrijdingsmuseum.  
De dagtocht sluiten we af met een heerlijk diner in 
‘Restaurant het  Witte Huis’ in Zeeland. 
 
Het programma is als volgt: 
 

08.30 uur Vertrek vanuit Moergestel (Kerkplein). 
08.45 uur Vertrek vanuit Oisterwijk (Zwembad de Leye). 
09.00 uur Vertrek vanuit Haaren (Mgr. Bekkersplein). 
± 21.00 uur Thuiskomst. 
 
 

De kosten voor deelname bedraagt € 72,50 per persoon;  
Deze tocht gaat alleen door bij minimale deelname van 50 personen!  

Aanmelding en directe betaling op IBAN rekeningnummer 
NL47 RABO 0118 1940 97, ten name van KBO Haaren onder  vermelding van “Najaarsdagtocht 
2022” en uw telefoonnummer.  
Opgeven vóór 20 augustus 2022  -bij voorkeur per e-mail-  bij: 
 

Els van Steen, e-mail: renarda@ziggo.nl  -  tel.: 0411 – 62 20 94 
 

Mieke van Boxtel, e-mail: jmvanboxtel@home.nl  -  tel.: 0411 – 62 21 88 
 

Let op!: Indien na aanmelding geannuleerd wordt (ongeacht de reden) wordt er € 15,00 p.p. 
administratiekosten berekend. 
 
  
 
 
 
 
     FOTO-PUZZELFIETSTOCHT 2022 georganiseerd door KBO Haaren 
 
Deze foto-puzzelfietstocht is ook voor niet KBO-leden 
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Door de activiteitencommissie is er een foto/puzzelfietstocht van ong. 40 km. uitgezet, deze is vanaf 
1 juni t/m 30 september te fietsen. Hiervoor moet u wel een inschrijving formulier aanschaffen.  Op 
dit formulier staan de spelregels plus de foto’s die u onderweg, aan de rechtse kant van de route kunt 
vinden en dan daarvan het nummer moet noteren. 
U kunt de route ook meerdere keren fietsen als u bv. een foto gemist hebt!! en u mag dat ook met 
meerdere personen doen. 
 
Om hieraan deel te nemen kunt u vanaf 15 juni het 
deelnameformulier afhalen tussen 17.00u en18.00 uur bij Fons 
Klaasen, Molenacker 65 te Oisterwijk.   
Inleveren tot 1 oktober bij Fons Klaasen. Voor de 3 beste 
deelnemers is er een prijsje beschikbaar, de uitslag word in de 
Nieuwsbrief bekend gemaakt. 
Veel fiets/puzzelplezier     
 
                              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 
 

 

 

 
 


