V.S.O.

Nieuwsbrief

Verenigde Senioren Oisterwijk
aangesloten bij

Jaargang 11 , nr. 5

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
mei 2020

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

Dat kan !

Vanwege het coronavirus is Tiliander in ieder geval tot 1 juni gesloten. Dat betekent dat wij geen
gebruik kunnen maken van ons kantoor. Omdat verder dringend wordt aangeraden zo veel mogelijk
thuis te blijven heeft het bestuur van VSO besloten het maandelijkse spreekuur te laten vervallen.
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal het spreekuur in de maand juni 2020 worden opgestart.
Mocht u echter in die periode toch dringende vragen of advies willen hebben dan kunt u hiervoor wel
contact opnemen met de secretaris of met onze clientondersteuners:
Fons Klaasen, secretaris: tel.06-16433781
Frans Monchen, clientondersteuner: tel. 06-57177927
Els Prinsen, clientondersteuner: tel. 06-13704605, e-mail: prinel004@live.nl
Het blad ONS is digitaal te ontvangen
Ons magazine is via de website te lezen via deze link: https://www.kbo-brabant.nl/onsmagazine/ Bovenaan deze pagina is Ons ledenmagazine van april afgebeeld. Klik op de Afbeelding van
de mei-editie en een PDF opent op een nieuwe pagina. Deze link werkt vanaf 4 mei.

Gratis Corona-app beschikbaar
Vanaf 21 april is er een gratis corona-check app van ziekenhuizen en huisartsen beschikbaar. Een
medisch team van de ziekenhuizen houdt dagelijks bij of uw klachten mogelijk worden veroorzaakt
door het coronavirus. Indien nodig wordt u gebeld door dit team en geven zij u advies. Het enige wat u
nodig hebt is een smartphone of tablet en een thermometer.
Zelf een check doen via de site thuisarts.nl
Ook op de site thuisarts.nl staat een test die u kunt invullen. De corona-vragentest is gemaakt door
het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in
Nederland.
Lees het volledige bericht op de website van KBO-Brabant. Daar staan ook de links naar de
websites. https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/corona-check-app/

Beperking activiteiten VSO Oisterwijk
Zoals u al in de nieuwsbrief van april heeft kunnen lezen zijn al onze activiteiten vanwege de
beperkingen wegens het coronavirus vooralsnog opgeschort.
Wij zullen u steeds via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen.
Door de coronavirus situatie hebben we ook het digitaalcafé moeten sluiten. Dit houdt niet in dat we
niet voor u bereikbaar zijn. Integendeel. Wij willen ook nu proberen u zoveel mogelijk te helpen.
Heeft u een vraag, aarzel dan niet met ons contact op te nemen via digitaal@vso-oisterwijk.nl.
Vermeldt dan uw naam en telefoonnummer en indien mogelijk een kleine uitleg van uw probleem.
Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

Tips om vanuit huis te herdenken en te vieren
Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid in Nederland. In deze periode van binnenshuis blijven, is het juist
een mooi moment om bij onze vrijheid stil te staan. De organisatie van Brabant Remembers geeft tips
om vanuit huis 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren. In de eerste week van mei vindt u alles op
de website van KBO Brabant:
www.kbo-brabant.nl of op www.brabantremembers.com/vier75jaarvrijheidthuis
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Hulp voor en door inwoners bij Coronavirus
Hulp vragen aan vrijwilligers
Helaas zijn deze vrijwilligers op dit moment beperkt in het persoonlijke contact. Vrijwilligers
kunnen wel regelmatig met u bellen, chatten of e mailen en waar mogelijk ook een
wandelingetje maken of een praatje maken aan de voordeur.
ContourdeTwern coördineert hulp door vrijwilligers:
• Voor het doen van boodschappen, regelen van een maaltijd,
• Voor praktische hulp als kleine klusjes, hond uitlaten,
• Sociaal contact,
Bel 013-5284080
Mail info.oisterwijk@contourdetwern.nl

Een opkikker kan iedereen nu wel gebruiken!
Mentorhulp Oisterwijk voorziet in:
• Een ‘belmaatje’, voor wie af en toe gebeld wil worden:
• Gratis maaltijdsoep aan huis:
Bel 06-47933872
Mail mentorhulpoisterwijk@outlook.com

Hulp nodig van professionals
Sociaal Team Oisterwijk voorziet in:
• Ondersteuning en hulp in het dagelijkse leven;
• Bij opvoeden en opgroeien, relaties en scheiden;
• Financiën en schulden;
• Ondersteuning vanuit de WMO en de Jeugdwet;
En ook wanneer u in quarantaine bent vanwege het corona virus en u heeft behoefte aan
psychosociale hulp.
Het contact verloopt momenteel via telefoon 013-5291311 (gemeente Oisterwijk) of 0880237500 (maatschappelijk werk).

Hulp aanbieden
Zit u thuis, gezond en tijd over, help dan uw buren en familie!
Bent u gezond en behoort u niet tot de kwetsbare doelgroep en bent u beschikbaar voor
hulp?
Onderstaande organisaties denken graag met u mee om vraag en aanbod bij elkaar te
brengen!
Biedt uw hulp aan via:
Bel 013-5284080 of mail naar info.oisterwijk@contourdetwern.nl voor algemene
ondersteunende klusjes en/of sociaal contact.
Bel 06-53165445 of mail naar j.vanganzewinkel@ziggo.nl voor wie chauffeursdiensten kan
uitvoeren in de eigen auto.
Bel 06-47933872 of mail naar mentorhulpoisterwijk@outlook.com voor wie ‘belmaatje’ wil
zijn of wil helpen bij de maaltijdsoep.
Bovenstaande informatie kunt u vinden op www.oisterwijknieuws.nl
Als u op de hoogte wilt blijven van deze en alle nieuwe initiateven in verband met corona kijk
dan op: https://www.oisterwijknieuws.nl/corona/
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