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Jaargang 12, nr. 2    februari 2022 
 
In deze nieuwsbrief: 
Actueel:                                         Overig: 
• Belastingaangifte                                     - spreekuur VSO 
• Algemene Ledenvergadering                     - 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 2 maart 2022 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 cliëntondersteuner 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, 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      
 
                           Algemene Ledenvergadering 2022 
 
Volgens onze statuten dient vóór 1 mei van elk jaar een algemene ledenvergadering plaats te vinden. 
Het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering te organiseren op 14 april 2022 in 
Tiliander. De aanvang van de vergadering is gepland om 13.00 uur. Nadere informatie over de agenda 
en organisatie van die middag volgt in de nieuwsbrief van maart 2022. 
Houdt in ieder geval 14 april 2022 vrij in uw agenda. 
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 Advies of hulp nodig bij Belastingaangifte 2021 

In de komende weken zullen een aantal VSO-leden bericht van de Belastingdienst ontvangen dat zij 
een aangifte over het jaar 2021 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 2021 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 uw bekende 
belastinghulp of 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 2022 beschikbaar stelt 
kunnen de belastinginvullers pas na die datum uw aangifte verzorgen. U kunt vanaf 21 februari 2022 al 
een afspraak maken met uw belastinginvuller. 

                  Mededelingen van het bestuur   
in de loop van het jaar kunnen zich een aantal zaken voordoen waarvoor u contact wilt opnemen met 
een lid van het bestuur van VSO. Om te voorkomen dat u niet de juiste personen bereikt vermelden 
wij hierna wie u moet hebben voor de volgende zaken:  
- voor het melden van overlijden, verhuizingen, wijzigen e-mailadres, telefoonnummer, aanmelden als 
lid of lidmaatschap beëindigen: Anny Paijmans, telefoon 06-19814474, e-mail:  
ledenadministratie@vso-oisterwijk.nl  
- voor informatie over contributie, deelnamekosten aan activiteiten: Wim Derks, telefoon 06-
12939626, e-mail: penningmeester@vso-oisterwijk.nl  
 
                       Alleenstaande of gehuwden AOW? Laat u adviseren!  

Als blijkt dat een van de partners is opgenomen in een verpleegtehuis, kan 
het voor de achterblijvende partner verstandig zijn om advies in te winnen bij 
een vrijwilliger van ons Wlz-team. 

Wat te doen met de AOW, kiezen voor een alleenstaanden- of een gehuwden 
AOW?  
De hogere alleenstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige 
financiële gevolgen hebben. De vrijwilligers van ons Wlz-team kunnen precies 
uitzoeken wat in de betreffende situatie de juiste keuze is. 
Heeft u vragen bel dan met KBO-Brabant (073) 644 40 66.  

Naam en telefoonnummer worden genoteerd en iemand van het Wlz-team neemt dan contact op. 
Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee bezoeken. Ter dekking van de 
onkosten die de Wlz-vrijwilliger maakt voor kopieer-, telefonie- en reiskosten, 
rekenen we een eigen bijdrage van in totaal 25 euro per adres, direct te betalen 
aan de Wlz-adviseur. 

    Dinsdag 15 maart 2022 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.  
Informatie: Jeanne Verberk (coördinator) Tel: 013-5284571.      
E-mail j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl  
Locatie: Ontmoetingscentrum De Coppele, Prunusstraat 69, 5061 AS 
Oisterwijk. 
Toegang is gratis, inloop v.a. 19.30 uur, afsluiting 22.00 uur. 
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Uiteraard volgen wij de richtlijnen: kom alleen als u geen gezondheidsklachten hebt en houd gepaste 
afstand.  
Al geruime tijd hebben de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimer café in Oisterwijk geen 
doorgang kunnen vinden.  
Daarom is het heel fijn dat het Alzheimer Café op dinsdag 15 maart weer open gaat.  
Oorzaken van dementie 
Gastspreker is Denise Arnoldussen, geriater bij het ETZ Tilburg. 

Denise Arnoldussen is werkzaam op de geheugenpolikliniek van het ETZ, waar zij betrokken is bij de 
diagnostiek en behandeling van mensen met geheugenproblemen.   
Gesproken zal gaan worden over hoe de diagnose dementie gesteld wordt en over de oorzaken van 
dementie.  Een goede diagnose is belangrijk om bepaalde ziekten die dementiesymptomen 
veroorzaken, te onderkennen en te behandelen. 
Het is belangrijk om te weten om welke vorm van dementie het gaat. Een tijdige diagnose is belangrijk 
voor de behandeling en verzorging van de persoon met dementie. 
Denise zal eveneens vertellen over de vragen die haar het meest gesteld worden op de 
geheugenpolikliniek. Uiteraard is er na de pauze volop ruimte om in discussie te gaan met de 
gastspreker en vragen te stellen. 
 
Wij kijken er naar uit u weer te ontmoeten op 15 maart ! 
 
       V.S.O. en Petanque Club Oisterwijk vinden elkaar 
VSO heeft al een jarenlange relatie met de Petanque Club Oisterwijk of zoals de meesten het kennen 
de Jeu de Boulesclub Oisterwijk.Dit vooral omdat jeu de boules uitermate geschikt is om ouderen op 
een plezierige wijze te laten bewegen. 
Samen met Petanque Club Oisterwijk hebben wij nu voor U een erg aantrekkelijk aanbod. 
Tot 1 mei 2022 mag u gratis kennismaken met jeu de boules in de overdekte accommodatie van 
PCO. Dit kan dan op donderdagmiddag om 13.30 uur.    
PCO zal daarbij zorgen voor de ballen en zal ook voor degenen die dat op prijs 
stellen een aantal lessen verzorgen om u de basisbeginselen van het spel bij te 
brengen. Tegelijk met u spelen ook de senioren van PCO hun wedstrijdjes. 
Als u daaraan wilt deelnemen, mag dat natuurlijk ook. 
Zij leggen €1,-- uit en per wedstrijd krijgt de winnaar € 0,50. En u doet dat dan 
ook. 
Mocht u zo enthousiast zijn geworden dat u na 1 januari verder wilt gaan met jeu de boules, dan hebt 
u de keuze om lid te worden van PCO en kunt u deelnemen aan alle activiteiten van PCO of u kunt 
alleen op donderdagmiddag blijven komen. 
Kiest u voor de laatste optie dan zijn de kosten € 3,-- per middag. 

U bent voor het eerst welkom op donderdag 3 maart en dan verder iedere week tot 1 mei 2022.  De 
aanvangstijd is dus 13.30 uur, maar aanmelden vanaf 13.00 uur. 
De locatie van PCO is gevestigd op Den Donk, Moergestelseweg 32 d. 
Wij hopen vele senioren te ontmoeten. 

 
          21 april 2022          Uit eten met de VSO                    
Op donderdag 21 april 2022 gaan we voor een etentje naar “De Chinese Muur”, 
Kerkstraat 18 te Haaren (tel. 0411-622446). Op die avond hebben wij voor u een 
heerlijke Chinese avond georganiseerd met eten in buffetvorm.  
De kosten daarvan bedragen slechts € 21,95 per persoon en is inclusief drank (bier, 
wijn en frisdrank).  
De deelnemers worden om 17.45 uur verwacht zodat het etentje om 18.00 uur kan 
beginnen. 
Aanmelden kan bij Fons Klaasen (tel. 06-16433781) tot uiterlijk 15 april 2022.  
De deelnamekosten dienen vooraf te worden voldaan door overmaking op rekening 
NL15Rabo01689.73.979 t.n.v. KBO Oisterwijk onder vermelding van “etentje”.  
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. 
 
 
 


