
1 
 
 

             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 11 , nr. 5      mei 2021 
 
In deze nieuwsbrief: 
Actueel:              Overige: 
• Mantelzorgcompliment                          Spreekuur VSO 
• Special Koningshuis                              Wmo Cliëntondersteuning  
• Vragen over geldzaken                           Loket Wegwijs in Oisterwijk 
• Start wandelen/fietsen 

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

Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 2 juni 2021 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 cliëntondersteuners van VSO:  
Frans Monchen, tel. 06-57177927, e-mail: bestuur@vso-oisterwijk.nl 
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      
 
                                   herstart activiteiten 
De regering heeft onlangs besloten om de maatregelen tegen het coronavirus iets te versoepelen. 
Toch mogen we op dit moment nog steeds niet starten met de meeste van onze VSO-activiteiten. 
De vooruitzichten op voorzichtige herstart zijn niettemin gunstig. 
Mocht er daarom in de loop van de komende weken positief nieuws bekend worden gemaakt over een 
mogelijke herstart van onze activiteiten, dan worden de contactpersonen van de VSO-activiteiten 
afzonderlijk benaderd om te stimuleren dat de groep weer gaat beginnen. 
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Als u vragen hebt over een VSO-activiteit kunt u natuurlijk contact opnemen met de 
contactpersoon van de desbetreffende activiteit of met mij: 
Email: coordinator@vso-oisterwijk.nl 
Telefoon coördinator: 06-12391506 
 Hopelijk kunnen we snel weer aan de slag gaan met onze activiteiten. 
 
                        Het mantelzorgcompliment is er weer! 
 
Vanaf 1 juni 2021 kunt u uw mantelzorgcompliment komen ophalen.  
Met het Mantelzorgcompliment wil de gemeente Oisterwijk alle mantelzorgers, die intensief zorgen 
voor iemand uit de gemeente Oisterwijk, graag bedanken voor alle goede zorgen.  
Het compliment bestaat uit drie cadeaubonnen met een totale waarde van € 50,-.  
 
Mantelzorgers kunnen deze bonnen verzilveren bij de deelnemende winkeliers, horecabedrijven in de 
gemeente Oisterwijk. Welke dit zijn staat op www.bezoekoisterwijk.nl.   
 
Het inleveren/invullen van het kennismakingsformulier en het ophalen van de bonnen kan vanaf 1 juni 
2021 tot 1 december 2021 op vertoon van uw legitimatiebewijs:  

• Elke dinsdagochtend van 10.30 tot 11.30 in de Tiliander te Oisterwijk  
• Elke woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 in den Domp te Haaren  
• Mantelzorgers uit Moergestel kunnen zich voor het compliment melden bij een vrijwilliger van 

Buurtgenoten of bij Petra Verheijen, tel.nr. 013 513 23 51 of e-mail: p.verheijen@ziggo.nl   
• Of op afspraak voor werkende mantelzorgers of mantelzorgers die niet onze gemeente wonen. 

Neem hiervoor contact op met Ingrid Oosterling, 06 17 16 30 91 
     e-mail: mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl   

 
              VSO Wandelgroep De Stappers          
 
Beste wandelaars, 
Helaas (stom, stom, stom) noteerde ik de verkeerde datums in de vorige nieuwsbrief. 
Excuses daarvoor.                                          
Hieronder de juiste data tot juli 2021:    

 
Woensdag 26 mei    start Venkraaij 
Woensdag 9 juni      start De Rode Lelie 
Woensdag 23 juni    start De Rode Lelie 
 
Medio juni volgt het schema voor de 2e helft van 2021 
 
John Schilders en Hans Verbeek   
tel.013-5284447 of 06-22579792    013-5217267 of 06-50800647     
 
 

                     VSO-fietsclub De Doortrappers 
 
Nu het kabinet de corona maatregelen enigszins heeft versoepeld kunnen we weer op weg. 
Vanaf 1 juni 2021 worden de fietstochten weer gehouden. De start is zoals gebruikelijk om 13.30 vanaf 
sporthal “de Leije”, Baerdijk te Oisterwijk. 
Hierbij de data van de eerstvolgende tochten: 
1 juni 2021: Baest route (zonder zandpad) 
15 juni 2021: Nieuwkerk route 
29 juni 2021: Nieuwkuijkse Molen 
 
De fietscommissie: 
Jan Wouters, tel. 013-5220661/ 06-27472959 
Peter Pacilly, tel. 06-45403212 
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                                             Voor al je vragen over geldzaken 
 
Je geldzaken kunnen heel veel stress veroorzaken als je deze niet goed in beeld of onder controle hebt. 
Veranderingen in bijvoorbeeld je inkomen kunnen ervoor zorgen dat je geen overzicht meer hebt. De 
Bibliotheek Oisterwijk biedt vanaf 25 mei een spreekuur budget coaching aan om je hierbij te helpen. 
Bij dit spreekuur kun je allerlei vragen neerleggen over het omgaan met je budget.  
 
Professioneel, financieel expert Nihal Vogels, kan je persoonlijk advies geven bij het maken van 
financiële keuzes of bijvoorbeeld een financiële planning met je maken. Ze kijkt met je mee en geeft je 
weer inzicht in je financiële situatie. Hierdoor kun je daarna zelf op een efficiënte manier je geldzaken 
beheren. Een geruststellend gevoel.  
De maand mei is de maand van het vakantiegeld. Misschien weet je niet goed hoe je dit geld het beste 
kan gaan besteden. Of je vraagt je misschien af hoe het kan dat je zo weinig over houdt. Allemaal 
vragen waarbij Nihal kan helpen.  
 
Heb je vragen over geldzaken of kun je wel wat tips gebruiken? Meld je dan aan via 
www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk of bel met de Bibliotheek 
Oisterwijk: 013-5283 239. Het spreekuur is elke 2 weken in de 
Bibliotheek Oisterwijk en is gratis. Je kunt een half uur met Nihal 
inplannen op de data en tijden die je vindt bij de 
aanmeldingspagina. 
 
Over Nihal Vogels: 
Nihal heeft jaren in het bankwezen gewerkt tot aan haar laatste 
functie als bankier. Vanuit haar ambitie om financieel advies voor 
iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken, is ze in 2017 haar eigen bedrijf gestart. 
                   
                           Wegwijs in Oisterwijk 
	
Samen met de gemeente heeft de VHVO het initiatief genomen het aanbod van sociale organisaties 
voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk digitaal beschikbaar te maken. De site 
www.wegwijsinoisterwijk.nl wil bereiken dat alle inwoners van de gemeente Oisterwijk zo goed 
mogelijk zelfstandig mee kunnen doen aan de maatschappij. Het grote doel van deze site is om de 
inwoners te informeren over de mogelijkheden die er zijn als het even tegenzit op het gebied van 
opvoeden, welzijn, werk, wonen, geldzaken en/of zorg. Met behulp van de zoekfunctie komt u terecht 
bij die organisatie die u daarvoor het beste kan helpen 
      
 
                        Special Koningshuis 
 
DPG-media, uitgever van Libelle en Margriet, heeft KBO Brabant gratis 16.000 exemplaren aangeboden 
van een special over het Koningshuis om uit te delen onder leden van KBO-Brabant.  Deze special 
wordt in bundels verdeeld over de Afdelingen en samen met de Ons van juni/juli bij uw afleveradres 
bezorgd.  
De verdeling vindt plaats naar rato van het aantal leden van elke afdeling hetgeen voor onze afdeling 
zal betekenen dat we maar een beperkt aantal exemplaren zullen ontvangen. 

 
Hebt u belangstelling voor een exemplaar dan kunt u zich aanmelden bij Fons 
Klaasen via tel. 06-16433781of via e-mail secretaris@vso-oisterwijk.nl. Omdat 
we niet weten hoeveel exemplaren we zullen ontvangen en hoeveel leden 
belangstelling hebben zal de verdeling plaats vinden op basis van datum van 
aanmelding zolang de voorraad strekt! 
 
                                

 
 


