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

Dat kan !

Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 2 september 2020 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.

Maakt het ze niet te makkelijk !!
Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder
slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook elke oudere.
De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk
kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat het
bespreekbaar kan worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.
Wat kunt u in de maand september verwachten
- In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd;
- Elke week wordt een ander thema behandeld:
o Week 36 (1/9 t/m 7/9)
:
Meekijken bij pinnen
o Week 37 (8/9 t/m 14/9)
:
Babbeltrucs
o Week 38 (15/9 t/m 21/9)
:
Hulpvraagfraude (via WhatsApp).
o Week 39 (22/9 t/m 28/9)
:
Phishing
- Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt vinden. Er worden
onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars zijn vergelijkbaar met tv-programma’s
maar worden uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema
Hulpvraagfraude (week 38);
- Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars gegeven, met deskundigen
in een panel. Op de website van KBO-Brabant worden de links naar deze webinars geplaatst.
- Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht worden besteed aan de
onderwerpen;
Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.
Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? Onze vrijwilligers van
Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u een mail sturen naar beleidsmedewerker
Edith Mostert (emostert@kbo-brabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit
onderwerp wilt praten, of bellen naar 073-6444066.

Algemene Ledenvergadering VSO 2020
De geplande Algemene ledenvergadering op 30 april kon geen doorgang vinden vanwege de
beperkende corona-maatregelen.
Gezien de ontwikkelingen heeft het bestuur als datum voor de Algemene Ledenvergadering voorlopig
gekozen voor 22 oktober 2020. Houdt u in ieder geval al vast de datum van 22 oktober
gereserveerd.
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VSO - A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r
In deze periode zullen de wandelactiviteiten doorgang vinden:
- Woensdag 9 september: zomerwandeling De Rode Lelie
- woensdag 23 september: zomerwandeling De Rode Lelie

start 13.45 uur
start 13.45 uur

Verkeersopfriscursus voor senioren.
Bent u inwoner van de gemeente Oisterwijk, Moergestel of Heukelom en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook
graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans! In 3 bijeenkomsten van ruim 2
uur wordt u onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle
verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Meld u aan voor deze opfriscursus die bedoeld is voor
verkeersdeelnemers van 50 jaar en ouder.

-

-

Waarom een opfriscursus?
Verkeersregels veranderen; telkens een klein beetje. Dus ook nadat u uw rijbewijs heeft behaald.
Nieuwe verkeersborden, snelheden, wegmarkeringen en bijvoorbeeld voorrangsregels.
. Ook dit jaar is er voor een 10-tal deelnemers aan deze cursus de mogelijkheid om zich (geheel
vrijblijvend) aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. Verdere informatie
hierover ontvangt u tijdens de cursus.
De 1e cursus is op dinsdagen 15 – 22 en 29 september 2020 van 09.15 tot 11.45 uur in
Oisterwijk; Locatie wijkcentrum Waterhoef, Waterhoefweg 100 te Oisterwijk
Bij een groot aantal aanmeldingen komt er een 2e cursus in november 2020.
Inschrijven;
Stuur vóór 1 september a.s. onderstaande ingevulde bon naar: VVN, Tilburgseweg 55, 5061 CA
Oisterwijk of mail naar bj.pijnappel@home.nl. U ontvangt daarna een bevestiging.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar: Boudewijn Pijnappel 06 - 15 01 01 59 (uw cursusleider)

-

INSCHRIJFFORMULIER
Voorletters:
…………………………………………………………………………………
Naam:
…………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:
…………………………………………………………………………………
Geboortedatum:
…………………………………………………………………………………
Mailadres:
…………………………………………………………………………………

-

-

Alzheimer Café

Oisterwijk-Moergestel

Mocht u vragen hebben, informatie wensen of gewoon behoefte hebben aan een luisterend oor, dan
zijn wij bereikbaar voor u :
AlzheimerTelefoon is bereikbaar via het gratis Telefoonnummer 0800 – 5088; 7 dagen per week van
9.00 tot 23.00 uur;
Renske van der Aa – casemanager Dementie Oisterwijk en Goirle,
Tel: 06 10732187 (aanwezig van maandag t/m vrijdag, wisselende tijden;
Yvonne van den Meijdenberg – familiecoach / trainer, Expertisecentrum Familiezorg,
Tel: 06 15431765 (aanwezig maandag, dinsdag en donderdagochtend).
Vanuit de groep vrijwilligers wensen wij u allen sterkte en gezondheid toe in deze lastige “anderhalve
meter” tijd.
Hopelijk zien we elkaar weer snel! Met hartelijke groet namens alle vrijwilligers die betrokken zijn bij
het Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel,
Jeanne Verberk, coördinator
Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant
Facebook: https://www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingMiddenBrabant
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