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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 13 , nr. 4     april 2023  
 
In deze nieuwsbrief: 
Actueel:                                              Overig: 

• Algemene Ledenvergadering  - spreekuur 
• Dagtocht      - WMO clientondersteuning  
• Alzheimer Cafe      - 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 5 april 2023 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, e-mail: gerardvanwanrooij@vso-oisterwijk.nl 
Frans Monchen, tel. 06-57177927, e-mail: bestuur@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 en 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     
  
                            Algemene Ledenvergadering 2023 
 
VSO Oisterwijk houdt dit jaar haar Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 april 2023  in 
TILIANDER. Zaal open 13.00 aanvang vergadering 13.30 uur  
Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst.  
 
Agenda: 
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1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen agenda 
3. Verslag jaarvergadering 2022                   
4. Jaarverslag 2022 
5. Financieel jaarverslag 2022 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Benoeming kascontrolecommissie 
8. Begroting 2022 
9. Vaststelling contributie 2024 
10. Rondvraag en sluiting 

De agenda van de jaarvergadering en de daarbij behorende stukken liggen 
voor aanvang van de vergadering vanaf 12.00 uur ter inzage in de 
vergaderzaal en kunnen vanaf 19 april op verzoek digitaal worden 
toegezonden. U kunt uw verzoek hiertoe richten aan Fons Klaasen, 
Molenacker 65, 5061 KS Oisterwijk, email secretaris@vso-oisterwijk.nl.  
 
Het bestuur biedt die leden, die de Algemene Ledenvergadering bijwonen na afloop 
van de vergadering een muzikaal programma aan onder het genot van een drankje 
en een hapje. In verband met de organisatie van deze bijeenkomst is het 
noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij de secretaris. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 april 
2023 
Aanmelden is noodzakelijk via e-mail: secretaris@vso-oisterwijk.nl. of tel. 06-16433781 
 
 Woensdag 3 mei 2023: Dagtocht naar de Utrechtse Heuvelrug en een bezoek aan  

het Kijk en Luistermuseum. 
 

 
Deze dagtocht is bedoeld voor leden van KBO-Haaren, Seniorenvereniging 

Moergestel en Verenigde Senioren Oisterwijk. 
 

Rond de klok van 9.00 uur vertrekken we naar Boerderij de Weistaar. Hier wordt u ontvangen met 
een heerlijk kopje koffie of thee met gebak.  
U krijgt een korte film te zien over het maken van kaas en boter. Tijdens deze film krijgt u twee 
soorten kaas te proeven. U kunt een bezoek brengen aan het Kaas- en Botermuseum. Tevens kunt u 
de kaasmakerij bezichtigen waar vroeger de kaas werd gemaakt.  
 
Rond 12.00 uur staat er voor u een heerlijke lunch klaar met natuurlijk een kroketje. Na de lunch 
gaan we onder leiding van een gids een schitterende tocht maken door de Utrechtse Heuvelrug. Zo 
komt u meer te weten over de slag bij Arnhem, de Amerongse Bovenpolder en komt u langs het huis 
van Keizer Wilhelm II en Kasteel Zuylenstein.  
 
Onderweg maken we een korte stop bij het Kijk en Luistermuseum in Bennekom. 
Nadat we afscheid hebben genomen van onze gids rijden we weer huiswaarts en sluiten deze 
prachtige dagtocht af met een heerlijk diner om 17.30 uur. ± 21.00 uur einde dagtocht. 
 

Prijs:€ 77,00 p.p. excl. consumpties bij het diner. 
Deze tocht gaat alleen door bij minimale deelname van 50 personen!  
Aanmelding en directe betaling (€ 77,00 p.p.) op IBAN rekeningnummer 
NL47 RABO 0118 1940 97, ten name van KBO Haaren onder vermelding van “Dagtocht 3 mei 
2023” en uw telefoonnummer.  
 

Opgeven vóór maandag 24 april 2023  -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. 
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         Dinsdag 18 april Alzheimer Cafe 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 dat besproken wordt is 
Dementie op jonge leeftijd. 
Gastspreker is Ineke van Rooij, zorgadviseur en casemanager jonge mensen met dementie bij De 
Wever. 
 
We spreken van een dementie op jonge leeftijd wanneer de eerste verschijnselen zich voor het 65ste 
levensjaar voordoen. 
Het grootste verschil tussen dementie op latere leeftijd en op jonge leeftijd zit hem in de levensfase 
waarin mensen ziek worden. Mensen met dementie op jonge leeftijd vervullen op dat moment nog 
een zeer actieve rol in de maatschappij. Ze hebben een baan, zijn opvoeder, zijn actief bij 
verenigingen, rijden nog auto enzovoorts. Van al deze rollen moeten ze langzaam maar zeker 
afscheid nemen.  
Ineke zal op 18 april vertellen hoe zij als casemanager jonge mensen met dementie begeleidt en 
adviseert tijdens het traject van aanvraag voor zorg tot inzet van passende zorg. 
Uiteraard is er na de pauze voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. 
 
U bent van harte welkom op 18 april! 
 
                              MAANDAG 17 APRIL     FEEST LEZING 

Professor Manu Keirse Klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en een autoriteit in België en 
Nederland. Brengt een nieuwe en actuele lezing onder het thema:  
              'We leven langer dan ooit, maar niemand wil oud worden’   
Meer info: www.metgezelinzingeving.com 
 
     Inlooppunt Oisterwijk, een plek waar mensen elkaar ontmoeten 
 
Kom gezellig naar de Open Inloop in Oisterwijk, Kerkstraat 48!  
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand bent u, tussen 14.00 uur en 16.00 uur, van harte welkom. Heeft 
u zin in een praatje? Doet u graag een spelletje? Houd u van een potje kaarten? Loop gerust eens 
binnen. De vlag hangt uit en de koffie staat voor u klaar!  
Aanmelden is niet nodig en het kost niets. 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Corinne Zijp, 06 10407874 
 
                      Uw Gegevens in de ledenadministratie VSO 
 
Een aantal gegevens van u zijn opgenomen in onze ledenadministratie. Die gegevens gebruiken wij 
o.a. bij de inning van de jaarlijkse contributie maar ook voor het verzenden van informatie aan u via 
de in de ledenadministratie opgenomen e-mail adressen. In de loop van een kalenderjaar kunnen er 
veel wijzigingen optreden in uw situatie. 
Om de ledenadministratie up to date te houden willen wij u dan ook vragen na te gaan of zich in de 
loop van het jaar wijzigingen in uw gegevens hebben voorgedaan die u kunt melden. 
U kunt contact opnemen met onze ledenadministratrice Annie Raijmans, tel. 06-19814474, e-mail: 
ledenadministratie@vso-oisterwijk.nl 
 
 


