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      V.S.O.                  Nieuwsbrief 
   Verenigde Senioren  Oisterwijk   
                                                                        
   aangesloten bij                                                    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 10 , nr. 2             februari 2020 
 
  Spreekuur VSO:  Iets te vragen of een advies over WMO of inlichtingen.   Dat kan ! 
 

Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 4 maart 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.  
 

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 
Els Prinsen, tel. 06-13704605, e-mail: prinel004@live.nl 
 
                           INCASSO  CONTRIBUTIE 2020. 
In februari 2020 vindt weer de jaarlijkse incasso plaats van uw contributie. U hoeft hier zelf niets voor 
te doen omdat de incasso plaats vindt op grond van de door u afgegeven machtiging. De contributie  
voor 2020 bedraagt €22 per persoon. 
 

Advies of hulp nodig bij Belastingaangifte 2019 
In de komende weken zullen een aantal VSO-leden bericht van de Belastingdienst ontvangen dat zij 
een aangifte over het jaar 2019 moeten indienen. 
VSO Oisterwijk heeft enkele vrijwillige belastinginvullers die kunnen helpen bij het invullen van deze 
aangifte. Hulp wordt verleend voor het invullen van (eenvoudige)E-biljetten of T-biljetten, het wijzigen 
of aanvragen van zorg- en huurtoeslag. 
Wij wijzen er u op dat, ook al ontvangt u geen bericht van de Belastingdienst, het zinvol kan zijn een 
aangifte in te vullen indien u in 2019 te maken hebt gehad met veel bijzondere kosten ten gevolge van 
bijvoorbeeld handicap of ziekte. 
Als u gebruik wilt maken van deze belastinginvullers kunt u contact opnemen met Fons Klaasen, 
Molenacker 65, 5061 KS Oisterwijk, tel. 06-16433781, email secretaris@vso-oisterwijk.nl 
Let op: Omdat de Belastingdienst het aangifteprogramma eerst vanaf 1 maart 2020 beschikbaar stelt 
kunnen de belastinginvullers pas na die datum uw aangifte verzorgen. U kunt vanaf 25 februari 2020 al 
een afspraak maken met uw belastinginvuller. 

                                 Digitaal Senioren Cafe 
Met ingang van 1 maart aanstaande gaat Digitaal Senioren Cafe samenwerken met de Bibliotheek 
Oisterwijk. De samenwerking betreft gelijktijdig aanbieden van de mogelijkheden van Digitaal Senioren 
Cafe en  “tik en klik” van de Bibliotheek. Naast het bijbrengen van digitale vaardigheden  door tik en 
klik biedt deze samenwerking mensen ook de mogelijkheid om problemen in het gebruik van laptop, 
tablet en telefoon op te lossen  
U kunt vanaf 1 maart 2020 terecht op de 1e en 3e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur  op de 
eerste verdieping van de bibliotheek.  
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We hebben nog uitbreiding van de bezetting nodig om te komen tot een wekelijks inloop op elke 
dinsdagochtend. 
Wanneer je geïnteresseerd en goed op de hoogte bent van smartphone, tablet, laptop, e-book en pc’s, 
ben je de juiste persoon. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart Theeuwes tel.nr. 
0644894529 of Fons Klaasen, tel. 06-16433781. 
 

                 Vrijwilliger gezocht voor DigiCafe 

Vrijwilliger DigiCafé 
Het Digicafé biedt hulp bij vragen en uitdagingen die men op internet tegen kan komen. Bijvoorbeeld 
het aanmaken van een account, het updaten van een programma, het downloaden van een app of het 
beheren van de instellingen op Facebook. Vind jij het leuk en uitdagend, om samen met bezoekers 
deze digitale vragen op te lossen. Ben jij gastvrij en heb je kennis van digitale media. Dan zijn we op 
zoek naar jou. 
Wat wij vragen 
 affiniteit met internet en daar zelf goed de weg in kunnen vinden 
 bereid om algemene vragen van bibliotheekbezoekers te behandelen op het gebied van: 
 Het downloaden van E-books  
 Het omgaan met de diverse tablets 
 Het omgaan met de diverse smartphones 
 Het omgaan met laptop en pc 
 Gebruik van internet 

 bereidheid om op onderdelen getraind te worden 
 goede communicatieve vaardigheden  
 geduldig 
 minimaal 1x per maand beschikbaar 

Wat heeft de organisatie te bieden 
 Je gaat werken binnen een leuk team; 
 Je krijgt een gratis bibliotheekabonnement en ontvangt jaarlijks een cadeaubon 
 Je krijgt de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan diverse interessante cursussen, workshops 

en trainingen; 
 Je ontwikkelt jezelf en helpt anderen zich te ontwikkelen; 
 Je wordt begeleid, bent verzekert en krijgt een vrijwilligerscontract; 
 Je krijgt een uitnodiging voor de jaarlijkse, feestelijke Nieuwjaarsreceptie. 

Wat maakt het werk de moeite waard 
Om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven is het noodzakelijk dat burgers meegroeien met de 
diverse ontwikkelingen op digitaal gebied. Jij ondersteunt hen daarin en draagt zo bij aan het 
bevorderen van ieders zelfstandigheid.  
Werktijden 
In onderling overleg (afhankelijk van de vestiging) 
Aannameprocedure 
Na een eerste selectie volgt een gesprek met de vrijwilligerscoördinator en projectleider. 
Aansluitend worden hier ook de afspraken vastgelegd m.b.t. taken, tijden en frequentie van de 
vrijwillige inzet. Voor meer informatie neem je contact op met Otto Janssen, Accountmanager en 
Vrijwilligerscoördinator: ottojanssen@bibliotheekmb.nl / 013-5470 858. 

 

                  Praten over carnaval tradities 
 
Elke maand vind er een verhalenkring plaats bij de Bibliotheek Oisterwijk waarbij mensen verhalen 
kunnen delen over het heden en het verleden. Naar aanleiding van een kort verhaal, een 
muziekfragment of voorwerp worden mensen uitgenodigd om hier verhalen over te delen met elkaar. 
In de maand februari is het thema carnaval tradities.  
Komt u uw verhalen delen in de verhalenkring over carnaval? Dan maken we er samen een gezellige 
ochtend van. 
17 februari – 10.30-11.30 uur met gratis koffie of thee 
Aanmelden is niet nodig maar wel wenselijk. Iedereen is welkom!  
bibliotheekoisterwijk@bibliotheekmb.nl  of u kunt zich opgeven aan de balie. 
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         Dinsdag 18 febr. 20.00 uur: Alzheimer Café  Oisterwijk-Moergestel 
 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor  
familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden.  
Thema: Ouder worden en autorijden 
Deze avond komt ouder worden en autorijden ter sprake. De ervaring leert  
dat het voor menig oudere steeds belangrijker wordt om auto te kunnen blijven rijden en daardoor 
onafhankelijk te blijven. Op het moment dat er lichamelijk 
en/of cognitief wat achteruitgang is, kan dit een lastig onderwerp zijn. Gastspreker Angelique Smulders 
komt als ervaringsdeskundige vertellen over hoe zij samen met haar schoonvader het traject van het 
niet meer autorijden heeft doorlopen. Zij benoemt hoe je als mantelzorger voor het dilemma kunt 
staan om hier het gesprek over aan te moeten gaan.  
 
Uiteraard is er na de pauze volop ruimte om met elkaar in discussie te gaan, uw eigen ervaringen te 
delen en vragen te stellen. 
Graag heten we u allen op 18 februari van harte welkom! Toegang is gratis. 
Voor meer informatie: Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571.  E-mail j.verberk@ziggo.nl 
 
     Programma Huiskamer De Inloop, Kerkstraat 48 in Oisterwijk: 
MuziekSalon 
Vrijdag 14 februari 14.00 uur is er weer een gezellige muzikale middag. Dan maakt u kennis met de 
beroemde muziek “Carnaval der dieren” van de componist Camille Saint-Saëns en ontdekt u welke 
dieren muzikaal worden uitgebeeld met behulp van een quiz. 
De MuziekSalon is elke tweede vrijdagmiddag van de maand geopend. Kom daarom op vrijdag 14 
februari om 14.00 naar huiskamer de Inloop aan de Kerkstraat 48 in Oisterwijk en geniet samen met 
anderen van een leuke muzikale middag.  
De dorpsdokter bij Cultuur & Beleef 
Maandag 24 februari voert Desiree de Kousemaeker u vanaf 14.30 uur mee naar de tijd van de 
dorpsdokter zoals dat vroeger was. Als enthousiaste vrijwilliger bij het museum De Dorpsdokter in 
Hilvarenbeek vertelt zij u over de taken en behandelingen van de dorpsdokter en wat dat betekende 
voor zijn patiënten. U hoeft zich niet aan te melden maar kom wel op tijd want het wordt druk in ‘de 
wachtkamer’. De kosten bedragen slechts 2 euro. 
Woensdagmiddag maaltijd 
Elke woensdag om 12.00 uur wordt er voor maar 8 euro een warme maaltijd geserveerd. De gasten 
die al langere tijd hiervan gebruik maken, komen graag terug. Zo ontstaan er contacten en is iedereen 
er even uit. Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen vrij. U bent dus van harte welkom om aan te 
schuiven. Geïnteresseerd? Meld u dan aan bij Ingrid Oosterling tel. 013-5284080 (tijdens kantooruren) 
en 06-17163091 of mail: ingridoosterling@contourdetwern.nl

en praatje maken, koffie drinken, spelletjes doen, creatieve activiteiten en nog veel meer. 
Lukt het u niet om zelfstandig te komen? We denken graag met u mee om een oplossing te vinden. 
Aanmelden / informatie: Ingrid Oosterling: tel. 013-5284080/06-17163091 of mail: 
ingridoosterling@contourdetwern.nl  
Meer informatie over deze en alle andere activiteiten vindt u op www.inlooppuntoisterwijk.nl 
 
                Woensdag 15 april: Leven in verwondering 
Op 15 april presenteert Ronald Peeters een lezing in de vorm van beeldverhalen in muziek onder de 
titel: Fluistering der muzen 
Ronald Peeters zegt zelf hierover: Fluistering der muzen is de titel van de presentatie van mijn 
beeldverhalen in muziek. Fluistering der muzen is ontsproten aan de kunstenaar én de bioloog die ik in 
mij draag: ik laat mij leiden door mijn creatieve ingevingen en mijn geraaktheid door Moeder Natuur. 
In mijn beeldverhalen staat verwondering centraal. Met mijn passie voor kunstzinnige natuurfotografie 
creëer ik natuurbeelden die normaal voor ons niet direct waarneembaar zijn. De muziek bij de 
natuurbeelden heb ik zo gekozen dat muziek en beeld samenvloeien. 
 
Fluistering der muzen omvat een tiental beeldverhalen. Graag licht ik een tipje van de sluier: Swans’ 
delight gaat over levenskracht en schoonheid. Vliegende zwanen nemen ons mee op hun koninklijke 
vleugelslagen. (Pink Floyd). Wiegend in de wind neemt je mee in de wereld van ontluikende 
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bosanemonen in een lentebos vol zangvogels en gaat over tederheid, schoonheid en overgave aan het 
licht. Levenslicht is een metafoor voor onze innerlijke wereld en gaat over de kracht van verwondering. 
We krijgen een inkijkje in de magische, haast surrealistische lichtwereld van mossen.  (Mozart, Saint-
Saëns, Vivaldi, Dvorák, Wagner, Respighi). 
Laat je verrassen: Fluistering der muzen is verstillend, adembenemend en wonderschoon! 
 
De lezing is toegankelijk voor alle senioren 50+ van de gemeente Oisterwijk en vindt plaats in Cultureel 
Centrum Den Boogaard te Moergestel, begin om 20.00 uur. 
Meld je aan via E-mail  Lezingsvm06@gmail.com onder vermelding van naam en telefoonnummer 
vóór: 10 maart 2020. Een definitieve aanmelding wordt bevestigd. 
 
                                  Cursus Digisterker 
Vind jij het ook moeilijk om met de websites van de overheid te werken? Steeds meer contacten met 
de overheid lopen via internet: bijvoorbeeld het aanvragen van zorg, werk zoeken of het doorgeven 
van een verhuizing. 
Dan is de cursus Digisterker iets voor jou! 
Deze praktische cursus helpt je in vijf bijeenkomsten op weg. Je leert hoe je een DigiD aanmaakt en 
gebruikt. Je oefent met veelvoorkomende formulieren en diensten van bijvoorbeeld de gemeente, de 
Belastingdienst, Mijn Overheid en UWV. 
Digisterker is bedoeld voor iedereen van 18 jaar of ouder uit de gemeente Oisterwijk die graag beter 
wil leren omgaan met de digitale overheid. 
Praktische informatie 
Wanneer: dinsdagmiddag , 10, 17, 24 en 31 maart 2020 
Waar: de Bibliotheek Oisterwijk, Pleinzaal 
Hoe laat: van 13.30-15.30 uur 
Kosten: deelname aan deze cursus, inclusief werkboek, is gratis 
Aanmelden: via oisterwijk@bibliotheekmb.nl, telefonisch via 013 5283 239 of je kunt je aanmelden 
bij een medewerker van de Bibliotheek Oisterwijk 
 

                  Uit eten met de VSO                                                         
 
Op donderdag  20 februari 2020 hebben we voor de liefhebbers een tafel gereserveerd bij “Restaurant 
Croy”, Zandstraat 1 te Moergestel (telefoon: 013-5131385). 
Wat mag u verwachten: U kunt a la carte eten, waarbij een menu  € 19,50 kost. Keuze volop!  
Drankjes  worden  per tafeltje afgerekend.  Om narigheid  bij het afrekenen te voorkomen zullen wij er 
voor zorgen dat iedere deelnemer een bon krijgt met zijn/haar naam er op zodat iedereen zijn/haar 
eigen verteer zelf kan bijhouden. 
 
De deelnemers worden om 18.00 uur verwacht zodat het etentje om 18.30 uur kan beginnen. 
Aanmelden kan bij Jeanne Vermeer (013-5283801) tot uiterlijk 13 februari 2020.  
De deelnamekosten dienen vooraf te worden voldaan door overmaking op rekening NL15RABO 
01689.73.979 t.n.v. KBO Oisterwijk onder vermelding van “ etentje  Croy”.  
Let op: Als u wilt meedoen moet u zich aanmelden bij genoemde organisatoren. Als u dat 
niet doet wordt er geen plaats voor u gereserveerd in het restaurant. 
Hopelijk is alles duidelijk ; zo niet neem dan even contact op met Jeanne Vermeer. 
 
        Maandag 2 maart Trialoog-filmvoorstelling 
 
De trialoog-filmvoorstelling is een vaste waarde in Oisterwijk en is aan zijn negende uitgave. Was in 
2019 het centrale thema: “Hoop van generatie op generatie “ dan is in 2020 het centrale thema: 
DANKBAARHEID.  
MAANDAG 2 MAART : EERSTE FILM IN SERIE VAN DRIE 
1ste film: The King’s Speech ( 2010) Regisseur: Tom Hooper. 
Winnaar 4 Oscars: Beste film, beste regisseur, beste origineel script en beste acteur Colin Firth. 
Het verhaal: The King’s Speech is het waargebeurde verhaal over Koning George VI, die om zijn 
stotterproblemen te overwinnen les kreeg van de eigenzinnige logopedist Lionel Logue. Direct na het 
overlijden van zijn vader en het oneervolle aftreden van zijn broer Edward, wordt Bertie (Colin Firth) 
gekroond tot Koning George VI van Engeland. Engeland staat op dat moment aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog. Zijn vrouw Elizabeth (Helena Bonham Carter) besluit contact te zoeken met de 



5 
 

excentrieke Lionel. Ondanks een wat moeilijke start lijkt Lionel’s onorthodoxe methode zijn vruchten af 
te werpen: de Koning ontwikkelt niet alleen het vertrouwen in zijn stem om het volk toe te spreken, 
ook ontstaat een onverwachte, maar hechte vriendschap tussen George en Lionel. Vervolg op het witte 
doek …  
PLAATS: De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk  ENTREE: € 5,- ( welkomstdrankje inbegrepen)  
AANVANG middagvoorstelling: 14.00 uur  en avondvoorstelling: 19.30 uur  
Zaal open 30 minuten vooraf.  Reserveren niet nodig. 
 
            5 Daagse Muziek & cultuur reis naar Berlijn 
Deze meerdaagse cultuur en muziek reis naar Berlijn zal georganiseerd worden in het voor jaar van 
2020 en wel van 7 mei t/m 11 mei. 
Wat mag u verwachten als u met ons mee gaat naar deze cultuur & muziekstad 
Wij hebben voor u in deze reis het volgende in petto;  
De reis is inclusief: 

 Stadstour langs de Highlights van Berlijn o.l.v. deskundige gids 
 Bezoek concert in het Konzerthaus met het Konzerthausorchester 
 Bezoek aan de Deutsche Bundestag met rondleiding en toelichting 
 Back-stage rondleiding in de recent gerestaureerde Staatsopera 
 Concert Rias Kammerchor in de Philharmonie (facultatief) 
 Museumconcert in het Bodemuseum 
 Kamermuziekconcert 
 Bezoek Muziekinstrumentenmuseum 
 Bezoek Schloss Sanssouri 
 Boottocht over de Spree 
 Opera “Don Giovanni” W.A. Mozart in de Staatsopera (facultatief)  
 1x Welkom diner in hotel, 4x Ontbijtbuffet in het hotel, 3x Warme drie gangen lunch in 

restaurant  
 Verblijf in “Hotel Park Inn” ****hotel midden in Berlijn op Alexanderplatz 
 Vervoer per luxe touringcar  (Comfort Class) met ervaren Chauffeur 
 Deskundige reisleiding 

We hebben deze eenmalige Cultuur & Muziek reis voor u kunnen boeken voor € 775,00,   Toeslag 1 
persoonskamer €. 50,00 per nacht (€.30,00 boekingskosten pb & €2,50 calamiteitenfonds pb) 
Inschrijven tot 31 maart 2020 
Een uitgebreid programma van deze reis zal, na uitwerking, geboekte contracten & programma’s en 
gelegde contacten voor deze reis, op aanvraag verkrijgbaar zijn. 
Vertrek bij de Leye, Baerdijk43, Oisterwijk 00.00 uur (nog nader te bepalen) (kwartier van tevoren 
aanwezig). Ophalen St. Jansplein Moergestel mogelijk, kwartier later dan in Oisterwijk 
Aankomst terug na de 5-daagse trip, Baerdijk 43, Oisterwijk rond 00,00 uur (nog nader te bepalen). 
Aanmelden bij Ferdy Smit, Rietstraat 16 5062 HL Oisterwijk 013 – 52.111.44    carsmi@hetnet.nl 
Bij aanmelden het reisbedrag overmaken op rekening NL15 RABO 01689.73.979 t.n.v. VSO 
Oisterwijk onder vermelding “Berlijn”” 
 
              PASSIESPELEN  TEGELEN  ZONDAG 7 JUNI 2020 
VSO Oisterwijk en SVM Moergestel  biedt u aan “bezoek aan de beroemde Passiespelen te Tegelen”. 
De Tegelse Passiespelen zijn al 88 jaar lang een begrip. Honderdduizenden hebben minstens één keer 
in hun leven een bezoek aan Tegelen gebracht om deze unieke theatergebeurtenis bij te wonen. 
Openluchttheater De Doolhof heeft zo’n 2700 overdekte en comfortabele zitplaatsen, het theater ligt in 
een voormalige kloostertuin. 
De Passiespelen vangen aan om 14.30 uur en duren 3 uur, met een pauze van ong. 3 kwartier, vanaf 
onze opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Tegelen in het Limburgse land, onderweg krijgt u in de 
bus een kopje koffie aangeboden. 
U kunt van te voren thuis lunchen of u neemt een lunchpakketje mee voor onderweg in de bus.  
Programma is incl. koffie/thee tijdens de reis, entree Passiespelen, diner op de terugweg.   
Prijs:   € 81,50 per persoon 
Vertrek:   12.00 uur bij de Leije, Baerdijk 43, Oisterwijk (kwartier van te voren aanwezig) 
Terugkomst: 22.00 uur / 22.30 uur bij de Leije, Baerdijk 43, Oisterwijk  
Aanmelden kan tot uiterlijk   30 april 2020 bij Ferdy Smit:013 – 5211144, e-mail: carsmi@hetnet.nl 
De deelnamekosten dient u direct bij inschrijving te voldoen op rekening NL15 RABO 01689.73.979 
ten name van VSO Oisterwijk onder vermelding “Passiespelen” 
 


