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             Nieuwsbrief 
 

 
 Molenacker 65   5061 KS Oisterwijk 
 Website: www.vso-oisterwijk.nl 
 Email: info@vso-oisterwijk.nl 
 Kantoor: Spoorlaan 82c, 5061 HD Oisterwijk 
 Telefoon: 06-16 43 37 81 
 

 
Jaargang 12, nr. 8 september 2022 
 
In deze nieuwsbrief: 
Actueel:                                            Overig: 

• Sprekershoek Haaren               - spreekuur 
• Energietoeslag     - WMO clientondersteuning  
• Alzheimer Café                              - Loket wegwijs Oisterwijk 
• Musical Tina Turner. 

  Spreekuur VSO: Iets te vragen of een advies over WMO of inlichtingen.   Dat kan! 
Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 5 oktober 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, 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      
 
                 Donderdag 17 november: musical Tina Turner 
Op 17 november 2022 willen wij de mogelijkheid bieden de musical Tina Turner te bezoeken in het 
Beatrix theater te Utrecht. 
De Tina Turner Musical is de eerste musical over haar leven, geproduceerd in samenwerking met Tina 
Turner zelf. Hoe een meisje uit Nutbush, Tennessee, uitgroeide tot de onbetwiste ‘Queen of Rock‘n-
Roll’ – dit is de musical van een doorzetter die zich niet aan de regels hield, maar ze zelf maakte.  
Met al haar bekende hits, zoals ‘Nutbush city limits’, ‘Private dancer’, ‘What’s love got to do with it’ en 
‘The best’.  
Op 17 november vertrekken we om 16.30 uur uit Moergestel, 16.45 uur aankomst/vertrek Oisterwijk, 
17.00 uur aankomst/vertrek Haaren, 18.00 uur aankomst Utrecht.  23.00 uur vertrek vanuit Utrecht 
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Deelnamekosten bedragen € 85,-- per persoon (ticket + vervoer) uitgaande van 50 deelnemers. 
Deze kosten dienen bij aanmelding te worden voldaan door overschrijving op rekening 
NL15Rabo01689.73.979 t.n.v. VSO Oisterwijk onder vermelding van “Tina Turner’. 
Aanmelden kan tot 15 oktober 2022 bij Fons Klaasen, Molenacker 65, 5061 KS Oisterwijk, e-mail 
fcklaasen@home.n.  
P.S.: het bezoek aan de musical gaat alleen door bij voldoende deelname. 
 
      SPREKERSHOEK   dinsdag 11 oktober om 19.30 uur in Den Domp te Haaren 
 
In verband met het belang van het onderwerp is besloten dezer Sprekershoek open te stellen voor 
alle KBO-leden van de Kring Oisterwijk (Haaren Oisterwijk Moergestel).  
Entrée inclusief koffie of thee € 2,-- 
Wij verzoeken u zich tot uiterlijk 9 oktober aan te melden via een mail aan: redactie@kbo-Haaren.nl 
 
KERNCENTRALE IN BRABANT ? 
Nederland praat weer over kernenergie. Jarenlang was het taboe. De energie-transitie maakt 
kernenergie weer ”hot”. Kan het ook veilig? Zonder gevaarlijk eeuwigdurend afval? Zonder een 
kernbom als ongewenst bijproduct? En zonder duur en schaars uranium als brandstof? Kan de nieuwe 
kerncentrale hier om de hoek staan of gaan politici en industrie aan de haal met het oude concept 
met alle risico’s van dien? 
Gerard Smals, oprichter van “Groene Kernenergie” houdt vanavond een pleidooi voor de “andere” 
kerncentrale. Hij praat ons bij, want enkele jaren geleden kwam hij al een keer op ons podium met 
het verhaal over de Thoriumcentrale. Toen nog niet haalbaar, omdat Tsjernobyl nog vers in het 
geheugen lag. Toen sloeg bij het woord ‘kernenergie’ alleen al, de vlam in de pan. Maar de 
wetenschap staat niet stil en de tijden zijn radicaal veranderd. 
Zonder aardgas, zonder kolen en zonder olie zijn we afhankelijk van wind en zon. Maar met 
windmolens een zonne-energie krijgen we het niet voor elkaar. Dat is geen onwil, maar er zouden 
alleen al 14.000 windmolens ter grootte van de Dom van Utrecht moeten komen. Een stevige ‘back 
up’ in de vorm van een elektriciteitscentrale is onvermijdelijk. Als u dan geen CO2 uitstoot wil dan is 
kernenergie het antwoord.  
Als die nieuwe kerncentrale veilig is, omdat ze uitgaat van een andere splijtstof; geen 
noemenswaardig afvalproduct oplevert; en evenmin kan ontploffen, mag die dan in uw achtertuin 
staan? Hier in Brabant dus? Of bent u nog niet overtuigd? Om u een beetje te helpen met uw kennis 
ter zake, komt Gerard Smals met zijn update over groene kernenergie. Speciaal voor u dus en ook 
om de politiek te weerhouden van een nieuw Borsele. 
 
     Dinsdag 18 oktober 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. 
We staan dan stil bij het thema  
Euthanasie bij vergevorderde dementie.  
Er zal een documentaire worden vertoond, “Dokter Kees” (zoekend naar de wil van Willy). 
Deze documentaire gaat over ethische dilemma’s van euthanasie en wilsbekwaamheid in 
lastige situaties. Wanneer kun je nog zelf beslissen of je wilt leven? Mag op basis van een 
wilsverklaring euthanasie worden verleend?  
Een documentaire over de zoektocht van een arts naar de wil van zijn patiënt. 
Na de vertoning vindt een nagesprek plaats onder leiding van Jesse van Venrooij, regisseur van de 
documentaire en ‘dokter Kees’ van Gelder, specialist ouderengeneeskunde. 
U bent van harte welkom op 18 oktober! 
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                      Jong en Oud ontmoeten elkaar 
Durendael en VSO zoeken een hechte samen-werking. 
Opzet is, dat leerlingen van Durendael én ouderen van VSO in de periode van eind 
oktober tot midden december samen aan de slag gaan in de keuken van de school. 
Een erg leuke manier van elkaar helpen én ontmoeten. 
In deze periode zijn er op donderdagmiddag en vrijdagmiddag volgens onderstaand 
rooster kooklessen waarbij oud én jong hun kookvaardigheden kunnen laten zien of uit 
kunnen breiden. 
Ervaring op kookgebied is geen vereiste. Wel is belangrijk, dat er bereidheid is om enthousiast samen aan 
de slag te gaan om te komen tot een gezamenlijke maaltijd. 
 
Op de aangegeven donderdagmiddagen en vrijdagmiddagen zijn de kooklessen steeds van 12.30 uur tot 
15.00 uur. De leerlingen zorgen voor recepten en boodschappen.  
Vanaf 12.30 koken en eten leerlingen en senioren samen de maaltijd. En natuurlijk ruimen ze samen ook 
de gemaakte rotzooi op 😉"#$%  
Per datum kunnen telkens 4 senioren worden ontvangen. 
Zij worden steeds gekoppeld aan een groepje van 3 of 4 leerlingen om samen aan het werk te gaan. 
Hierbij de dagen waarop kooklessen voor jong én oud mogelijk zijn gemaakt:  

   Donderdag Vrijdag 
1 20-okt 21-okt 
2 3-nov 4-nov 
3 10-nov 11-nov 
4 17-nov 18-nov 
  Toetsweek geen lessen 
5 1 dec 2 dec 
6 8 dec 9 dec 

  
 

   Donderdag 
1 20-okt  
2 3-nov  
3 10-nov  
4 17-nov  
  Toetsweek geen lessen 
5 1 dec  
6 8 dec  
   Vrijdag 
1 21-okt  
2 4-nov  
3 11-nov  
4 18-nov  
  Toetsweek geen lessen 
5 2 dec  
6 9 dec  
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Als u wilt deelnemen kunt u hierboven aangeven op welke dag/ dagen u deel wil nemen aan de 
kooklessen op Durendael. 
Zet daarvoor een kruisje in het vak met de voor u mogelijke datum of data. 
Als de keuze is gemaakt kunt u de datum of data waarop u als senior deel zou kunnen nemen aan dit 
mooie kookproject vóór 10 oktober per mail doorgeven aan  
Gerard van Wanrooij via coordinator@vso-oisterwijk.nl of doorgeven per telefoon via 06-12391506 
 
Ná 10 oktober verneemt u vervolgens op welke dag u verwacht wordt bij Durendael om deel te 
nemen aan een kookles met de leerlingen van de school. 
Aan deze kooklessen zijn voor de ouderen overigens geen kosten verbonden. 
 
                          12 oktober 2022: dansen in Tiliander  
 
Nu het weer mogelijk is zonder corona beperkingen met elkaar om te gaan meende VSO Oisterwijk 
namens alle drie de KBO-verenigingen in de gemeente Oisterwijk een dansmiddag in Tiliander op 12 
oktober 2022 te kunnen organiserenen zo voor een gezellige bijeenkomst te zorgen waarbij de leden 
van de drie afdelingen ook eens met elkaar konden kennismaken. 
Helaas: de dansmiddag gaat niet door!! 
Het aantal leden dat zich als deelnemer voor deze middag heeft aangemeld is dusdanig gering dat het 
niet mogelijk is de middag door te kunnen laten gaan. 
 
                     Activiteitenoverzicht Inlooppunt 
Maandag 

- BINGO: 2e maandag van de maand 14.00 tot 16.00u. 
- CULTUUR en BELEEF: Elke maand een andere gastspreker.  

Laatste maandag van de maand 14.30 tot 16.00u.  
Dinsdag  

- OPEN INLOOP: Koffie, (kaart) spelletjes of sjoelen (gratis). 
4 en 18 oktober, 1 en 15 november, 6 en 20 december 14.00 tot 16.00 u. 

- CREAMIDDAG: 2e dinsdag van de maand 14.00 tot 16.00u (gratis). 
- LUNCHEN in KLEINE GROEP: dinsdags in de oneven weken  

12.30 tot 14.00u. 
Woensdag 

- SPELLETJES in KLEINE GROEP: Koffie, kaarten en rummikuppen (gratis). Elke woensdag 
13.30u. tot 15.30u. 

- LUNCHEN: Elke woensdag 12.30 tot 14.00u. 
Donderdag 

- SCHILDERLES: Voor beginners. 4 bijeenkomsten in voor - en najaar op 
donderdag van 10.30 tot 12.00u. 

- HANDWERKMIDDAG: 3e donderdag van de maand 14.00 tot 16.00u 
(gratis). 

Vrijdag:  
- STOELYOGA: Met aansluitend koffie (gratis). Elke vrijdag 10.00 tot 

12.00u. 
- SPORT- en BEWEEGUURTJE: Speciaal voor senioren met aansluitend koffie. Elke vrijdag 

14.00 tot 16.00u.  

Zondag 
- BRUNCHEN: 3e zondag van de maand 12.00 tot 14.00u.  
- WERELDKEUKEN: Samen Koken voor vrouwen. 

Laatste zondag van de maand 13.00 tot 16.00u.  

Een aantal activiteiten is gratis. Voor de overige wordt een kleine bijdrage gevraagd. Meer 
informatie op www.inlooppuntoisterwijk.nl.  
Of bel Ingrid Oosterling, 06-17163091 en b.g.g. 013-5284080 

 

 


