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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 2 december 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.  
 

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  
 
Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake rechtszaak 
pensioenen  
 
Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud (1.000 
donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat aangespannen over de 
Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak 
heeft forse vertraging opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als 
gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag. Voor 
nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze website 
https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/  
  
Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden van onze 
seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering ontvangen van een van 
de volgende fondsen: 
•        SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 
•        Pensioenfonds Detailhandel 
•        Pensioenfonds Metaal en Techniek 
•        Pensioenfonds van de Metalelektro 
•        Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 
•        Pensioenfonds PNO Media  

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een of meer van 
de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-
brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens uitsluitend 
om ons belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 
november! 
Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.   
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                  Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer Ons 
In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere special over zingeving. December is bij uitstek 
de maand om terug te blikken (zeker dit jaar) en vooral ook om vooruit te kijken. Zingeving staat dan 
ook volop in de aandacht: aandacht voor zingeving blijkt namelijk bij te dragen aan gezond ouder 
worden en aan welbevinden. Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over geloof of over de laatste 
levensfase. En doordat we met zijn allen langer thuis wonen, is er ook meer behoefte aan zingeving in 
de thuissituatie. Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek 
gaan over levensvragen. Want een goed gesprek kan veel teweeg brengen. 
Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die u deze maand bij ledenmagazine Ons 
aantreft. Lees ‘m aandachtig door en bewaar ‘m goed, want onze vrijwilligers staan voor u klaar om 
met u in gesprek te gaan!  
 
 Extra spreekuur donorwet - de Bibliotheek Oisterwijk helpt bij vragen over de    
nieuwe donorwet   
Op 1 juli is de nieuwe donorwet ingegaan. Wel of geen donor worden is een lastige keuze 
voor veel mensen. Maar ook het online invullen van die keuze is niet altijd makkelijk. 
Daarom kunnen mensen  die nog geen keuze hebben gemaakt voor uitleg, hulp en vragen 
terecht in de Bibliotheek Oisterwijk.  
Donorkeuze registreren  
Iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente komt vanaf 1 juli 
in het Donorregister te staan. In het Donorregister staat of iemand na zijn dood orgaan- en 
weefseldonor wil zijn. Mensen kunnen zelf aangeven of ze wel of geen donor willen worden. Dit doen ze 
door de keuze vast te leggen in het nieuwe Donorregister via www.donorregister.nl. Als geen keuze 
wordt gemaakt ontvangt men een brief van de overheid als herinnering. Wordt er vervolgens nog 
steeds geen keuze gemaakt komt er achter de desbetreffende naam “geen bezwaar tegen 
orgaandonatie” te staan. Het is dus belangrijk hierover na te denken en bewust een keuze te maken. 
Maar bovenal om erover te praten met familie en vrienden. De gemaakte keuze kan altijd weer 
aangepast worden. 
Gratis inloopspreekuur voor uitleg, hulp en vragen  
Samen met onze vrijwilliger wordt het Donorregister bekeken en krijg je hulp bij het invullen van je 
keuze. Het hebben van een DigiD is hiervoor noodzakelijk. Nog geen geldig DigiD? Dan kan de 
vrijwilliger je ook uitleggen hoe je die aanmaakt. Uiteraard volgen wij de landelijke maatregelen, check 
voorafgaand aan een bezoek dan ook onze huisregels: www.bibliotheekmb.nl/huisregels 
Meer informatie  
Op onze website staat extra uitleg over de nieuwe wet, een handige mini cursus met stap voor stap 
uitleg en alle activiteiten: www.bibliotheekmb.nl/donorregistratie.  
Vanaf 24 november is er op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 wekelijks een gratis 
inloopspreekuur: hulp bij donorregistratie. Wel graag aanmelden via: 
oisterwijk@bibliotheekmb.nl. Check onze website www.bibliotheekmb.nl/oisterwijk voor 
actuele informatie.   
 
                  HEBT U UW MANTELZORCOMPLIMENT AL OPGEHAALD?  
Zorgt u intensief voor uw partner, familielid, vriend, buur of kennis in onze gemeente?  Grote kans dat 
u mantelzorger bent. En daar hebben wij ontzettend veel waardering voor. 
Met het Mantelzorgcompliment wil de gemeente Oisterwijk u graag bedanken voor al uw goede zorgen 
en u een klein cadeau aanbieden waarmee u even aan u zelf kunt denken. Het compliment bestaat uit 
3 cadeaubonnen met een totale waarde van €50,-.  
Het ophalen van de cadeaubonnen voor 2020 kan nog tot en met donderdag 17 december 2020.  · 
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur beneden in de Tiliander. Lukt dit niet dan kunt u ook 
een afspraak maken voor een ander moment. U kunt hiervoor contact op nemen met Ingrid Oosterling, 
06 17 16 30 91 of per e-mail: ingridoosterling@contourdetwern.nl 
Ook voor informatie, ondersteuning of gewoon een luisterend oor kunt u bij haar terecht. 
 

        Wat betekenen de covid 19 maatregelen. 
Voor ons allen betekent dit het volgende: alle groepsactiviteiten komen te vervallen. In de nieuwsbrief 
van december zullen wij u informeren over het al dan niet herstarten van de groepsactiviteiten in 
2021. 
 


