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Jaargang 13 , nr. 2      februari 2023  
 
In deze nieuwsbrief: 
Actueel:                                           Overig: 

• Huur-en zorgtoeslag       - spreekuur 
• DEC Oisterwijk        - WMO clientondersteuning  
• Gebruik Digid                          - Loket wegwijs Oisterwijk 

 
  Spreekuur VSO: Iets te vragen of een advies over WMO of inlichtingen.   Dat kan ! 
Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 1 februari 2023 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:  
Els Prinsen, tel. 06-13704605, e-mail: prinel004@live.nl  
Gerard van Wanrooij, tel. 06-12391506, e-mail: gerardvanwanrooij@vso-oisterwijk.nl 
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 en 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      
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                             Let Op: gebruik DIGID 
Als u DigiD gebruikt moet u voortaan inloggen met een sms-code of met gebruik van de DigiD-app. 
Zo logt u veiliger in. Bij een aantal organisaties zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar en 
binnenkort ook bij MijnOverheid en de SVB is inloggen verplicht met een sms-code als u geen gebruik 
maakt van de DigiD-app. 
Zorg dus dat u of de  DigiD-app installeert of de sms-controle aanvraagt bij 
MijnDigiD  
Kunt u hulp gebruiken dan kunt u contact opnemen met onze ouderenadviseurs, 
met onze belastinginvullers en met het DIGI-café elke donderdagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur in Tiliander. 
 
                       Informatie huur en zorgtoeslag 2023 
Voor het recht op huur- en zorgtoeslag zijn uw inkomen en vermogen van belang. De voor 2023 
geldende normen zijn: 
Huurtoeslag 2023 
Om in 2023 in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan de volgende criteria voldoen: 
             Alleenstaande      Gehuwden/samenwonenden 
De rekenhuur mag max.  zijn (kale huur+toeslagen)      808,06  808.06 
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw 
huishouden. U kunt een proefberekening maken om na te gaan of uw inkomen recht geeft. 

Vermogenstoets: 
- Maximaal vermogen per 01-01-2023            33.748   63.494 
Zorgtoeslag 2023 
Om in 2023 in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet aan de volgende criteria voldoen: 

Alleenstaande  gehuwden/Samenwonende 
- Inkomenstoets tot maximaal    38.520    48.224  
- Vermogenstoets maximaal per 01-01-2023 127.582            161.329 
Het is dus goed dat u aan de hand van bovenstaande bedragen nagaat of u aanspraak kunt maken op 
zorg- en/of huurtoeslag 
Hebt u vragen: neem contact op met een van de belastinginvullers of ouderenadviseurs  
van VSO: Frans Monchen, tel. 06-57177927 of Fons Klaasen, 06-16433781. 
 
                            Algemene Ledenvergadering 2023 
 
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 26 april 2023 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 26 april 2023 vrij in uw agenda. 
 

 Advies of hulp nodig bij Belastingaangifte 2022 
In de komende weken zullen een aantal VSO-leden bericht van de Belastingdienst ontvangen dat zij 
een aangifte over het jaar 2022 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 2022 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 de u 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 2023 beschikbaar stelt 
kunnen de belastinginvullers pas na die datum uw aangifte verzorgen. U kunt vanaf 22 februari 2023 
al een afspraak maken met uw belastinginvuller. 

Deze foto 
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          Zaken die je regelt met de Belastingdienst na overlijden van een naaste 
Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op u af. Er is vaak veel te regelen. Ook met de 
Belastingdienst. De Belastingdienst helpt u graag op weg.  
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/nabestaanden en vul de checklist 
nabestaanden in als u wilt weten wat u moet regelen na een overlijden. 
 Bredere informatie over zaken die je regelt met de Rijksoverheid: 
Wilt u een breder overzicht wat u als nabestaande moet weten en regelen met de overheid? 
Op www.rijksoverheid.nl/overlijden maakt u eenvoudig een overzicht dat past bij uw situatie 
 
  15 maart 2023: lezing  “de knikkers van Qadir” 
Lezing Qadir Nadery 
Qadir is met zijn gezin gevlucht uit Afghanistan. Hierover schreef hij, 
samen met Leo Bormans, een boek: de Knikkers van Qadir. Zijn 
verhaal beschrijft de helse tocht die hij met zijn gezin maakte en zijn 
leven voor en na de vlucht. Want eenmaal veilig in Europa, is het 
nog niet gedaan. Over moed en doorzettingsvermogen. Overal waar 
Qadir Nadery spreekt, raakt hij het hart en het hoofd van jong en 
oud. Hij vertelt zijn verhaal en gaat in gesprek met het publiek. Een 
intense ervaring.  
Qadir Nadery werd in 2022 genomineerd voor de culturele 
Publieksprijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het boek wordt alom 
geprezen en werd door de Nederlandse Taalunie geselecteerd als 
een uitmuntend voorbeeld van een ‘rijke tekst’.  
Gratis toegang, inclusief gratis kopje koffie of thee, aangeboden 
door VSO Oisterwijk. 
Meer informatie: www.deknikkersvanqadir.com 
Deze avond wordt mede georganiseerd door de Bibliotheek Oisterwijk, Boekhandel Oisterwijk, 
Taalhuis Oisterwijk, Stichting Vluchtelingenwerk Oisterwijk en 2College EOA Oisterwijk. 
 
                     9 maart 2023 Uit eten met VSO  
Op 9 maart 2023 kunnen we weer heerlijk gaan eten bij “de Rooi Pannen”  
.Doctor Ahausstraat 1 te Tilburg in restaurant La Chapelle. Het restaurant 
wordt volledig gerund door leerlingen en studenten. Hier wordt 
praktijkgericht onderwijs aan tafel geserveerd, voor iedereen die ervan wil 
proeven. Smullen maar! 
We worden om 17.30 uur verwacht om aan tafel te kunnen gaan 
Wat mag u verwachten?  
Voor het geringe bedrag van € 20,90 p.p. krijgt u een driegangen diner inclusief 2 consumpties 
(wijn, bier, koffie thee of fris). Wilt u meer consumpties  dan kan dat voor eigen rekening. 
Let op: u kunt alleen betalen met pin of creditcard! 
Wilt u deelnemen dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 23 februari 2023 bij Toos Smits, 
Tilburgseweg 31, 5061 CA Oisterwijk, tel. 06-11366754. 
Bij aanmelding dient u de deelnamekosten over te maken op bankrekening NL15RABO01689.73.979 
t.n.v. VSO Oisterwijk onder vermelding van “Rooi Pannen”.  
Er zijn 32 plaatsen beschikbaar, dus meld t u snel aan want vol is vol! 
 

Recreatieve bowling club P.I.O.S. 55+ zoekt nieuwe leden. 
We bowlen iedere dinsdagmiddag bij Bowling “Net iets Anders”.  
Vanaf 13.00 uur starten we en spelen tot ongeveer 16.00 uur. Ervaring 
is niet nodig. 
We spelen 3 games in wisselende samenstelling waarbij naast het winnen 
het sociale aspect en de gezelligheid voorop staat. We zijn een club met 
zowel mannen als vrouwen die sinds 1993 bestaat. Ons oudste lid is 85 
jaar dus je ziet dat leeftijd geen rol speelt. We spelen van september tot 
en met april. Jaarlijks hebben we als afsluiting van het seizoen een uitstapje. Kom vrijblijvend eens 
kijken, proeven van de sfeer en gooi een bal mee.  
Tot ziens bij Bowling “Net iets anders”, Scheibaan 5-C, Oisterwijk. 
Informatie Harrie Deliën tel: 0636406886 of Frits Rosinga: fritsrosinga@hotmail.com 
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         DINSDAG 28 februari 2023 Alzheimer Café 
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. 
Het thema dat besproken wordt is 
Rol huisarts en praktijk-ondersteuner bij dementie.  
Gastspreker is huisarts J. Goossens werkzaam bij Huisartsenpraktijk 
Van Dijk in Oisterwijk. 
Deze avond gaat het gesprek over de rol van de huisarts en praktijkondersteuner bij het ziektebeeld 
dementie.  De huisarts is vaak de eerste persoon die in vertrouwen wordt genomen bij klachten over 
het geheugen.  
Er zal door de huisarts worden ingegaan op vragen zoals  

- Wat kan de huisarts betekenen?  
- Kan de huisarts de diagnose stellen en hoe verloopt het onderzoek?  
- Wanneer wordt iemand doorverwezen naar de geheugenpoli?  
- Wat kunt u van de huisarts verwachten in het vervolgtraject, nadat de diagnose is gesteld?  
- Wat is de rol van de praktijkondersteuner? 

U bent van harte welkom op 28 februari! 
 
                             Films Metgezel in zingeving 
        Eerste film: MAANDAG 27 februari 2023 Hors Normes  ( 2019) 

Geregisseerd door: Olivier Nakache en Eric Toledano      
Met onder meer: Vincent Cassel, Reda Kateb en Hélène Vincent. Het verhaal: 

Het (waargebeurde) verhaal van de film gaat over Bruno en Malik. Bruno biedt autistische kinderen 
die nergens anders terechtkunnen een onderkomen in zijn woongroep. Malik leidt jongeren uit 
achterstandswijken op tot begeleider. 
Samen nemen ze de ‘complexe gevallen’ onder hun hoede, waar de reguliere zorg zich geen raad 
mee weet. Sommige kinderen zitten al jaren opgesloten op een kamertje in een ziekenhuis. Wat 
Bruno doet werkt: door zijn begeleiding bloeien de kinderen weer op, zonder dat hij ze op hoeft te 
sluiten of plat hoeft te spuiten met medicijnen. Bruno moet alleen wel vechten tegen de inspectie. Hij 
heeft namelijk geen vergunning en de begeleiders die bij hem werken hebben (nog) geen diploma. 
De inspectie dreigt zijn instelling dan ook te sluiten. 
Vervolg op het witte doek.... Speelduur: 114 minuten   

WAAR? De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk. 
Entree: 10 euro voor de drie voorstellingen 
              5 Euro/ voorstelling (Niet alcoholische welkomstdrankje inbegrepen)  
Aanvang middagvoorstelling: 14.00 uur 
Aanvang avondvoorstelling: 19.30 uur  
Zaal open 30 minuten vooraf. Reserveren niet nodig.    
NOTEER NU AL IN UW AGENDA  
Maandag 13 maart 2023 Tweede film: Adam   
Maandag 27 maart 2023 Derde film: Young@Heart  

                              MAANDAG 17 APRIL     FEEST LEZING 

Professor Manu Keirse Klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en een autoriteit in België en 
Nederland. Brengt een nieuwe en actuele lezing onder het thema:  
              'We leven langer dan ooit, maar niemand wil oud worden’   
Meer info: www.metgezelinzingeving.com 
 

 


