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Overig:
- spreekuur VSO
- WMO clientondersteuning
- Loket Wegwijs

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

Dat kan !

Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 6 oktober 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

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, etcetera…
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

4 oktober informatieavond: technische ontwikkelingen in de zorg
Op 4 oktober organiseren we middels 2gastsprekers een voorlichtingsavond over hoe
technologische ontwikkelingen kunnen ondersteunen bij het zorgen thuis. Deze avond is
bedoeld voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden, die benieuwd zijn naar de nieuwste
technologische ontwikkelingen in de zorg thuisTijdens deze avond worden verschillende
hulpmiddelen, waarmee mensen langer op een veilige manier zelfstandig thuis blijven wonen,
gedemonstreerd. Bezoekers krijgen onder meer uitleg over toepassingen voor zorg op afstand
(beeldbellen of GPS track & trace), alarmeringsmogelijkheden en speciale verlichting. Verder
laten professionals zien hoe ‘slimme’ apparaten de zorgtaken in huis kunnen verlichten en hoe
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die slimme apparaten preventief kunnen worden ingezet. Na de
pauze wordt de techno-koffer geopend en worden
diverse hulpmiddelen, waaronder zorgrobot Tessa, getoond.
De avond vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop
vanaf 19.00) en is in Wijkcentrum de Coppele, Prunusstraat
69 in Oisterwijk. Graag van tevoren aanmelden. Dat kan tot 1
oktober bij voorkeur via mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl of
telefonisch bij Ingrid Oosterling 06-17163091

Algemene Ledenvergadering 2021
VSO Oisterwijk houdt dit jaar haar Algemene Ledenvergadering op donderdag 21 oktober 2021 in
TILIANDER. Aanvang 13.00 uur
Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Verslag jaarvergadering 2020
4. Jaarverslag 2020
5. Financieel jaarverslag 2020
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrolecommissie
8. Begroting 2021
9. Rondvraag en sluiting
Opgave deelneming ALV 21 oktober 2021 !!!!
Om de algemene ledenvergadering van VSO bij te wonen moet u zich vooraf opgeven.
Vanwege de coronaregelgeving en het protocol van Tiliander kan slechts een beperkt aantal personen
in de grote zaal kan plaats nemen.
Daarnaast dient u, om aanwezig te kunnen aan te tonen dat u gevaccineerd bent, corona hebt gehad
of recent negatief getest. U kunt hiervoor gebruik maken van de “corona check” of een geprint
vaccinatiebewijs.
Melden kan tot 15 oktober 2020! Melden is noodzakelijk via e-mail: secretaris@vso-oisterwijk.nl.
of tel. 06-16433781
De agenda van de jaarvergadering en de daarbij behorende stukken liggen voor aanvang
van de vergadering vanaf 11.00 uur ter inzage in de vergaderzaal en kunnen vanaf 15
oktober digitaal op verzoek worden toegezonden. U kunt uw verzoek hiertoe richten aan
Fons Klaasen, Molenacker 65, 5061 KS Oisterwijk, tel. 06-6433781, email secretaris@vsooisterwijk.nl.

donderdag 7 oktober: Appeltaart concert
Op 7 oktober 2021 biedt VSO haar leden de mogelijkheid om gratis

en voor niets een appeltaart concert bij te wonen in Tiliander.
Wij ontvangen u om 13.30 uur met een kop koffie/thee met
appelgebak.
Om 14.15 uur neemt zangeres Annet Dellengo in een uur durend
sfeervol samenzijn de cycli van de natuur als metafoor voor de
levensloop van de mens.
De gelijkenissen tussen de jaargetijden en de diverse levensfases zullen
evenals het repertoire een feest der herkenning zijn. Met prachtige
nummers van Doris Day, Frank Sinatra, Wim Sonneveld en enkele
beroemde stukken zoals uitgevoerd door Andre Rieu.
Komt u ook lekker genieten van dit muzikale programma? Als u wilt kunt u meezingen en na afloop
nog gezellig napraten. Na afloop van het concert bieden wij u nog een gratis consumptie naar keuze
aan.
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Om aanwezig te kunnen zijn dient u aan te tonen dat u gevaccineerd bent, corona hebt gehad of
recent negatief getest. U kunt hiervoor gebruik maken van de “corona check” of een geprint
vaccinatiebewijs of een recente testuitslag.
Beschikt u niet over een geprint vaccinatiebewijs, computer en printer maar wel over een Digid dan
kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een geprint bewijs.
U kunt hiervoor op 6 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur terecht op ons kantoor in Tiliander.

Opmerking: Het concert wordt opgenomen voor promotionele doeleinden. Door aanmelding voor dit
concert verleent u tevens toestemming voor het gebruik van beeld en geluidsmateriaal.
Aanmelden kan tot 5 oktober 2021 bij Fons Klaasen, tel. 06‐16433781,
e‐mail: fcklaasen@home.nl
mantelzorgcafe
Het mantelzorgcafé is weer van start op de laatste donderdag van de maand van 15.00 tot 17.00.
Vanaf deze maand vindt dit NIET meer plaats in de Tiliander maar in het Inlooppunt, Kerkstraat 48
te Oisterwijk. Bij het uitwisselingen van ervaringen ligt 30 september het accent op hulp (durven)
vragen binnen je netwerk.
Het mantelzorgcompliment kan nog tot 1 december worden opgehaald op dinsdag tussen 10.30 en
11.30 in de Tiliander of op afspraak via Ingrid Oosterling (06-17163091). In de week van de
Mantelzorg gaan we in de drie kernen een high-tea met entertainment voor mantelzorgers
organiseren. Deze middagen vinden plaats van 14.00 tot 16.00. Op 6 november in de Tiliander
Oisterwijk, op 9 november in den Boogaard Moergestel en op 10 november in Den Domp Haaren.
Tijdens deze bijeenkomsten willen we namens de gemeente Oisterwijk onze waardering uitspreken
naar alle mantelzorgers.
We hopen u onder het genot van diverse lekkernijen een fijne middag samen met andere
mantelzorgers aan te bieden. Op het einde van de middag ontvangt u nog een verrassing. Maar we
verklappen nog niet alles. U kunt zich nu al aanmelden bij mantelzorgoisterwijk@contourdetwern.nl
of telefonisch bij Ingrid Oosterling 06 -171 630 91. Wel dient u bij aanmelding een eerste en tweede
keuze qua locatie op te geven. Uitgebreide informatie volgt nog via de lokale media.

Donderdag 25 november: gezellig samenzijn
Op donderdag 25 november willen we, na een periode zonder veel activiteiten, weer een gezellig
samenzijn organiseren
In de Belvertshoeve, Scheibaan13 te Oisterwijk bieden wij u het volgende programma aan:
13.00 uur: start bijeenkomst, u bent 10 minuten voor aanvang welkom.
ontvangst met een kop koffie/thee met gebak, aangeboden door VSO
13.30 uur: gratis loterij met mooie prijzen.
14.00 uur: muziek door Duo Into Two.
14.45 uur: kop tomatensoep.
15.15 uur: deel 2 gratis loterij.
15.45 uur: hoofdgerecht: keuze uit - zeebaarsfilet met hollandaise saus of
- kemperhoen met truffeljus
bij aanmelding uw keuze opgeven.
16.45 uur: muziek door Duo Into Two.
16.45 uur: dessert.
17.30 uur: einde van de middag.
P.S.: drankjes komen voor eigen rekening! Deelnamekosten bedragen € 24,50 per persoon
bij aanmelding te voldoen door overschrijving naar rekening NL15RABO0168973979 t.n.v. VSO
Oisterwijk o.v.v. Belvertshoeve.
Opgeven kan vanaf 18 oktober tot 11 november bij Toos Smits, Tilburgseweg 31, 5061 CA Oisterwijk,
tel. 013-5283533, e-mail: tosja@ziggo.nl .
Aanmeldingen die vorig jaar zijn gedaan voor deze activiteit zijn niet meer geldig. Als u wilt
deelnemen dient u zich opnieuw aan te melden.
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