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

Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 1 april 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.  
Wij helpen u als steun bij de gemeente, 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 
 
        Hoe zorg ik dat ik mijn zaken goed geregeld heb? 
Veel mensen stellen een testament op voor als zij overlijden. Maar ook tijdens uw leven kan het 
gebeuren dat u niet meer in staat bent om zelf uw zaken te regelen. Voor dat soort gevallen is het 
goed om een levenstestament op te stellen. Hierin legt u vast wie uw vertrouwenspersoon wordt en 
wie uw zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. Met het levenstestament houdt u de regie in eigen 
hand als u of uw partner geconfronteerd wordt met zaken als een beroerte, dementie of een ernstige 
ziekte. U voorkomt dat de kantonrechter een bewindvoerder of curator gaat aanstellen als u zelf uw 
zaken niet meer kunt regelen.  
Maar.......hoe dan? En wat legt u vast? Gaat dit alleen over financiële zaken of kun je hier ook andere 
zaken bv op medisch gebied vastleggen? Wat is eigenlijk het verschil met een gewoon testament en 
wanneer maak ik een levenstestament op? Is een volmacht hetzelfde of weer iets anders? En wat 
hebben wilsbekwaamheid en financieel misbruik met deze onderwerpen te maken? En ook niet 
onbelangrijk, wat zijn de kosten?  
Het zijn geen gemakkelijke onderwerpen maar het is wel belangrijk om hier goed over na te denken en 
te zorgen dat u dit soort zaken tijdig op een voor u zo goed mogelijke wijze geregeld hebt.  
Op maandag 16 maart zal kandidaat-notaris Hella Slegt van de Hair Vrijdag Notarissen en Adviseurs 
tijdens deze informatiebijeenkomst over het levenstestament ingaan op deze en al uw an-dere vragen. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij wilhoen-ten@contourdetwern.nl of via telefoonnummer 06-
17163091.  
U bent van harte welkom in huiskamer de Inloop, Kerkstraat 48 te Oisterwijk.  
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. 
 
               Informatiebijeenkomst nieuwe donorwet 
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Alle mensen van 18 jaar en ouder die ingeschreven zijn in 
een Nederlandse gemeente komen dan in het Donorregister. In het Donorregister staat of iemand na 
zijn dood orgaan- en weefseldonor wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze invult, komt in het 
donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. 
In de Bibliotheek Oisterwijk kunt u op vrijdag 17 april 14.00-15.30 uur informatie over de nieuwe 
donorwet krijgen. U krijgt informatie over wat orgaan- en weefseldonatie is en hoe u uw keuze in het 
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Donorregister kunt invullen. De bijeenkomst duurt circa anderhalf uur en is gratis. De bijeenkomst is 
speciaal bedoeld voor mensen van 60 jaar en ouder. Aanmelden is  niet nodig.  
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met : bibliotheekoisterwijk@bibliotheekmb.nl 
 
                           24 oktober 2020:  Expositie  

Veel ouderen in Oisterwijk zijn op creatief gebied volop actief. 
Op niet onverdienstelijke manier oefenen ze met veel plezier een hobby uit. 
Of het nu gaat om schilderen of boetseren, werken met brons, hout of glas-in-lood de hobby 
wordt met veel plezier en toenemende vakkundigheid uitgeoefend. 
De producten die er uit voortkomen mogen er zijn en mogen gezien worden. 

 
VSO Oisterwijk wil deze creatieve ouderen in de gelegenheid stellen de bevolking van Oisterwijk 
mee te laten genieten van prachtig resultaten. 
Op zaterdag 24 oktober 2020 staat de Theaterzaal van Tiliander hiervoor ter beschikking. 
Van 10.00 uur ‘s morgens tot ’s middags 17.00 uur bestaat gelegenheid om een kraampje te 
voorzien van de zelfgemaakte kunstzinnige producten. 
Mocht u willen dan kunt u uw kunstwerkjes niet alleen laten zien maar ook ten verkoop aanbieden. 

Vanzelfsprekend kunt u ook een kraam verzorgen samen met een collega hobbygenoot. 
Net zo gezellig. De kraampjes en panelen worden verzorgd door VSO Oisterwijk. De verder 
inrichting van de kraampjes bepaalt u zelf. 
Graag willen we ruim van tevoren weten of u aan de expositie/ kunstmarkt deel wilt nemen. 
Via het mailadres: coordinator@vso-oisterwijk.nl of via het nummer 06-12391506 kunt u uw 
belangstelling doorgeven en laten weten om wat voor soort producten het gaat. 
Ook kunt u alvast aangeven hoeveel kraampjes/ panelen u denkt nodig te hebben op 
24 oktober. 
Als er onverhoopt weinig aanmeldingen binnen komen dan vindt de markt op 24 oktober  
niet in de Tiliander plaats maar in De Voorhof , de ontmoetingsruimte bij het protestants 
Lodewijkskerkje in de Kerkstraat. 
VSO Oisterwijk rekent op grote belangstelling voor dit evenement dat hopelijk het begin 
gaat vormen van een lange traditie. 
Laat zien wat u in huis hebt op kunstzinnig gebied en laat heel Oisterwijk ervan meegenieten. ! 

 
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. 
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 
Ook kunt  U vrijblijvend een beroep doen op de belastinginvullers om na te gaan of u in aanmerking 
komt voor zorg- en/of huurtoeslag.  
Informatie over huurtoeslag 2020  
Om in 2020 in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan de volgende criteria voldoen:  
                                                                         Geen toeslagpartner        met toeslagpartner  
De rekenhuur mag maximaal zijn (kale huur + toeslagen) 737,14                    737,14  
 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, 
hangt af van uw huur, uw leeftijd en samenstelling van uw huishouden.  
Vermogenstoets:  
- Maximaal vermogen per 01-01-2020                             30.846                     61.692  
Informatie over zorgtoeslag 2020  
Om in 2020 in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet aan de volgende criteria voldoen:  
                                                                          Geen toeslagpartner met toeslagpartner  
- Inkomenstoets tot maximaal                                      30.481                        38.945  
- Vermogenstoets maximaal per 01-01-2020               116.613                       147.459 
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                           Uit eten met VSO                                                         
Op donderdag 26 maart 2020 gaan we in Proeflokaal Bregje, Moegestelseweg te Oisterwijk (tel. 
013-7370182) lekker eten. Er is volop keuze! 
Voor een voorgerecht kunt u kiezen uit 10 gerechten, voor het hoofdgerecht is er keus uit 3 soorten vis 
en 6 soorten vlees. Zelfs voor het dessert kunt u kiezen uit 8 mogelijkheden. 
U kunt ter plaatse uw keuze maken. 
Al dit lekkers krijgt u voor een bedrag van  € 14,50 per persoon. 
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 20 maart 2020 
De deelnamekosten dienen vooraf te worden voldaan door overmaking op rekening 
NL15RABO01689.73.979 t.n.v. VSO Oisterwijk onder vermelding van “ Proeflokaal Bregje”.  
Let op: Als u wilt meedoen moet u zich aanmelden bij genoemde organisator voor de 
uiterste aanmelddatum. Als u dat niet doet wordt er geen plaats voor u gereserveerd in het 
restaurant. 
 
              Donderdag 9 April workshop bloemschikken. 
Op deze middag verzorgt Riflora weer de workshop bloemschikken in het restaurant van 
Catharineberg. We beginnen om 14.00 uur. 
Kosten zijn € 20,00 inclusief materialen. 
U kunt zich aanmelden tot 2 April voor deze activiteit bij:José Maton, tel. 013-5215288,  
e-mail jose.maton@home.nl 
De deelnamekosten dienen bij aanmelding te worden voldaan door overschrijving op bankrekening: 
NL15 RABO 01689 73 979 ten name van VSO Oisterwijk o.v.v. bloemschikken. 
 
                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 
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: 20 maart 2020.  
                  KELTISCHE MUZIEK 
Lezing door Leo Wolfs. 
Wie waren de Kelten? Wat weten we van dit volk? 
Hoe klonk/klinkt hun muziek? Hadden zij bijzondere instrumenten? Is de Keltische muziek toegankelijk 
voor ons en kunnen wij ervan genieten? Dat gaan we zeker doen bij deze lezing, alles komt voorbij in 
beeld en geluid. 
Deze lezing is op donderdagmorgen 2 april 2020 van 10.00 – 12.00 uur in den Boogaard. 
De kosten hiervoor zijn € 7,00 inclusief koffie/thee. 
Dit bedrag kunt u overmaken op het rekeningnummer van SVM: NL38 Rabo 0134532260. 
Opgave vóór zaterdag 28 maart, via telefoon, e-mail of onderstaande strook naar; 
Marijke Festen, de Stappert 7,  tel. 013-5131463 of e-mail festen.m@gmail.com. 
Ria Colsen, Voorbrugstraat 10, tel. 013-5133847 of e-mail riacolsen46@gmail.com. 
              De Bibliotheek Oisterwijk biedt hulp bij belastingaangifte  
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OISTERWIJK - Belastingaangifte doen kan vanaf 1 maart. Kun jij hier wel wat hulp bij 
gebruiken? Maak dan een afspraak bij het belastingspreekuur op 31 maart in de Bibliotheek 
Oisterwijk . Samen met Marietrees Broeren biedt de Bibliotheek dit gratis 
belastingspreekuur aan. Deze expert helpt graag met advies en tips bij de digitale, 
particuliere aangifte voor 2019. Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt de 
Bibliotheek Midden-Brabant gratis beveiligd computer- en internetgebruik. Hulp bij de 
aangifte en de computerfaciliteiten zijn gratis, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. 
Belastingspreekuur Bibliotheek Oisterwijk Jongeren met een bijbaan. Ouderen die juist niet meer 
hoeven te werken. Mensen die nog niet zo lang in Nederland wonen. Mensen die digitaal aangifte doen 
gewoon lastig vinden of simpelweg een vraag hebben kunnen terecht bij het belastingspreekuur in de 
Bibliotheek. Voor hulp en advies bij de particuliere aangifte kunnen geïnteresseerden op dinsdag 31 
maart tussen 15.00 en 18.00 uur terecht in de Bibliotheek Oisterwijk. Om zeker te zijn van hulp 
door expert Marietrees Broeren tijdens dit spreekuur is het noodzakelijk om een afspraak te maken.  
1. Maak een afspraak bij een medewerker in de Bibliotheek  
2. Stuur een mail aan Tessa Persijn: tessapersijn@bibliotheekmb.nl of  
3. Bel op maandag, woensdag of donderdag: 013 - 464 857  
Heeft u nog geen Digi-D-code aangevraagd? Mensen van het vraagpunt van Contour de Twern 
kunnen u hierbij helpen. Donderdag tussen 9.00-10.30 uur – 1e etage Tiliander. Hulp aan huis voor 
senioren bij de aangifte: neem hiervoor contact op met SVO secretaris@vso-oisterwijk.nl  
 
      Dinsdag 17 maart 2020   Alzheimer Café     Oisterwijk-Moergestel 
De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie,  
jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden.  
Voor meer informatie:  Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571.  E-mail j.verberk@ziggo.nl 
Thema: dementie en veiligheid/Techniek zoekt thuis 
De maatschappij verandert, mensen met dementie wonen langer zelfstandig 
en er is minder verzorgend personeel om te ondersteunen. Mensen met dementie willen zolang 
mogelijk onafhankelijk zijn. Er is inmiddels veel ontwikkeld op technologisch gebied maar mensen met 
dementie en hun mantelzorgers gebruiken het nog te weinig.  
Corrie Aarts, werkzaam bij De Wever, vertelt over verschillende technologische hulpmiddelen en de 
ervaringen daarmee van mensen met dementie. 
Graag heten we u allen op 17 maart van harte welkom! Toegang is gratis. 
Website:   www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant  
Facebook: https://www.facebook.com/AlzheimerNederlandAfdelingMiddenBrabant 
Meld u aan voor onze digitale Nieuwsbrief via alzheimermiddenbrabant@gmail.com 
 
           Activiteiten huiskamer De Inloop en de Gerard Horvers Huiskamer 
Vrijdag 13 maart 14.00 uur: De MuziekSalon 
Gezellige middag door samen Nederlands talige liedjes te zingen. Het is gratis en u hoeft zich niet aan te 
melden. 
Elke Woensdagmiddag 12.00 uur: warme maaltijd  
Een keer geen zin in koken maar wel in contact komen met anderen? Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de 
woensdagmiddag maaltijd. Kosten bedragen 8 euro. U kunt zich opgeven bij Ingrid Oosterling, tel. 013-
5284080 / 06 17163091of mail: ingridoosterling@ContourdeTwern.nl 
Maandag 30 maart 14.30 uur, huiskamer De Inloop 
Een nieuwe editie van Cultuur & Beleef. Voor degene die geïnteresseerd is in thema’s als geschiedenis, 
kunst, reizen, natuur, politiek, religie, etc. Het kan gaan over lokale onderwerpen maar ook bredere 
maatschappelijke thema’s. De kosten bedragen slechts € 2,00. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. De gastspreker is, is bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog niet 
bekend. U leest hier binnenkort meer over in o.a. de Nieuwsklok.  
Ontmoeting in de Gerard Horvers Huiskamer 
Woensdagochtend  van 10.00 tot 12.00 uur én donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur is er in de 
intieme Gerard Horvers Huiskamer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten voor een praatje, samen koffie 
drinken en/of een spelletje te spelen. U ontmoet wekelijks een kleine groep dezelfde mensen en kunt zo 
een fijne band opbouwen met deze andere gasten.  
 


