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

Dat kan !

Vanwege het coronavirus was Tiliander tot 1 juni gesloten. Gelet op de ontwikkelingen zal het
spreekuur weer kunnen plaats vinden. U kunt terecht op 1 juli 2020. Let op: U kunt het kantoor alleen
bereiken via de ingang aan de rechterkant aan de Spoorlaan.
Mocht u dringende vragen of advies willen hebben dan kunt u hiervoor ook contact opnemen met de
secretaris of met onze clientondersteuners:
Fons Klaasen, secretaris: tel.06-16433781, e-mail: secretaris@vso-oisterwijl.nl
Frans Monchen, clientondersteuner: tel. 06-57177927., e-mail: bestuur@vso-oisterwijk.nl
Els Prinsen, clientondersteuner: tel. 06-13704605, e-mail: prinel004@live.nl

Stand van zaken VSO -activiteiten
Als gevolg van de Corona-perikelen is het op dit moment niet mogelijk activiteiten te organiseren
binnen de diverse werkgroepen in uw VSO.
De RIVM-richtlijnen staan nog niet toe op verantwoorde wijze deel te nemen aan de activiteiten.
Er rest ons dus niets anders dan nog even pas op de plaats te maken en alle activiteiten voorlopig op
te schorten.
Mogelijk, dat per 1 juli aanstaande allerlei beperkingen versoepeld gaan worden. In dat geval
ontvangen de coördinatoren van de werkgroepen tussentijds bericht vanuit het bestuur van de VSO
met de aangepaste richtlijnen en aanbevelingen om mogelijk de activiteiten binnen de werkgroepen
weer op te starten.
De coördinatoren van de diverse werkgroepen benaderen vervolgens de individuele leden om kenbaar
te maken dat er weer deelgenomen kan worden aan de activiteiten.
Maar …vooralsnog ziet dat er nog niet naar uit.
Mocht u vragen hebben over de activiteiten van de werkgroepen dan kunt u contact opnemen met :

-

secretaris@vso-oisterwijk.nl Fons Klaasen
06-16433781
coordinator@vso-oisterwijk.nl Gerard van Wanrooij 06-12391506
Algemene Ledenvergadering VSO 2020

De geplande Algemene ledenvergadering op 30 april kon geen doorgang vinden vanwege de
beperkende corona-maatregelen.
Gezien de ontwikkelingen verwacht het bestuur dat in de maand oktober 2020 het toegestaan zal zijn
bijeenkomsten met meer dan 30 personen te organiseren. In verband daarmee heeft het bestuur als
datum voor de Algemene Ledenvergadering voorlopig gekozen voor 22 oktober 2020.
In de komende nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen terwijl in
de nieuwsbrief van september de informatie over de algemene ledenvergadering zelf zal worden
gepubliceerd.
Houdt u in ieder geval al vast de datum van 22 oktober gereserveerd.

Alzheimer Café

Oisterwijk-Moergestel

Beste gasten van het Alzheimer café Oisterwijk-Moergestel,
Vanaf maart hebben wij u niet meer kunnen ontmoeten op onze maandelijkse bijeenkomsten van het
Alzheimer café in Oisterwijk.
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Het is een vreemde situatie die lang voortduurt en we vinden het moeilijk en vervelend dat wij u niet
kunnen ontmoeten tijdens de café bijeenkomsten. We missen u!
Gelukkig lijkt het erop dat we langzaamaan weer op weg gaan naar een “meer normale” situatie.
Wij zijn bezig na te denken over de periode na “corona”. Dementiezorg blijft en heeft onze aandacht en
inzet nodig. We denken na over wat we hebben geleerd van deze periode en vanuit Alzheimer
Nederland wordt momenteel nagedacht over een “veilig” moment waarop de café’s weer heropend
kunnen worden, met inachtneming van alle benodigde veiligheidsmaatregelen.
Op zijn vroegst zal dit september 2020 worden.
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden en zodra we meer duidelijkheid hebben zullen wij dit laten
weten.
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

Ons Gesprek: in gesprek over levensvragen
Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt terug op uw leven, op dingen die zijn
gebeurd, op keuzes die u heeft gemaakt. In deze tijd van corona kunnen zich nog intensere
levensvragen aandienen, bijvoorbeeld doordat u niet op een voor u passende manier afscheid heeft
kunnen nemen van een geliefde. Dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Speciaal
daarvoor heeft KBO-Brabant het project Ons Gesprek opgezet.
Hoe het werkt
Heeft u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neemt u dan via KBO-Brabant contact op met
beleidsmedewerker Eva Geelen. U kunt met haar in het kort bespreken welke vragen u bezighouden,
waarna Eva u in contact brengt met één van de speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers. We noemen
hen vrijwilligers Levensvragen.
•
• Tijdens corona alleen telefonisch
•
• 6 à 8 gesprekken met onze vrijwilliger
•
• Voor leden en niet-leden
•
• Gratis
Bent u benieuwd naar de vrijwilligers? Op de webpagina:
www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen stellen zij voor.
Wat het u oplevert
Allereerst is het helend om u te uiten, helend om te ervaren dat er (zonder oordeel) naar uw verhaal
geluisterd wordt. De gesprekken met de vrijwilliger leveren u verder op dat u:
•
• Nieuwe inzichten krijgt
•
• Voor een andere benadering kiest
•
• Dichterbij een oplossing komt
•
• Leert een situatie te accepteren
Wilt u in gesprek met één van onze vrijwilligers Levensvragen? Neem dan contact op met KBO-Brabant
en vraag naar Eva Geelen: 073-6444066 of e-mail naar: egeelen@kbo-brabant.nl
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