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start Ontmoeting in beweging
hulp bij aangifte Inkomstenbelasting
wandelgroep de Stappers
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Spreekuur VSO
WMO Cliëntondersteuning
Loket Wegwijs in Oisterwijk
Spreekuur VSO: Iets te vragen of een advies over WMO of inlichtingen.

Dat kan !

Het volgend vragenuurtje en/of spreekuur is op woensdag 12 mei 2021 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, e-mail: bestuur@vso-oisterwijk.nl
Els Prinsen, tel. 06-13704605, e-mail: prinel004@live.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
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Hulp bij aangifte inkomstenbelasting e.d.
Elk jaar weer een blauwe envelop in de bus, of erger nog een digitaal bericht dat vanaf 1 maart de
voor ingevulde aangifte (VIA) klaar staat. Voor veel mensen iets waar zij tegen op zien.
Voor mij niet. Ruim veertig jaar heb ik mij beziggehouden met administratieve- en financiële
aangelegenheden, maar toch vooral met belastingzaken. Toen ik enkele jaren op een
accountantskantoor werkte en in aanraking kwam met belastingaangiften was mijn keuze snel
gemaakt. Ik wilde belastingadviseur worden. Zogezegd zo gedaan, nou ja, eerst een HBO-studie en
daarna de universiteit in de avonduren, naast een veertigurige werkweek. Ik heb het met veel plezier
gedaan. Maar op een gegeven moment wilde ik het toch rustiger aan doen, zoals dat zo mooi heet.
Nu ben ik enkele jaren met pensioen, en ik denk dat ik mijn kennis op een nuttige manier aan kan
wenden om mensen te helpen met het indienen van hun belastingaangifte e.d. Dus heb ik contact
gezocht met VSO Oisterwijk of ik daarbij een rol kan spelen. En dat bleek het geval.
Daarnaast is er vaak behoefte aan algemene informatie over (levens)testamenten, zeg maar dat wat
met schenken en erven e.d. te maken heeft.
Indien u over deze onderwerpen een oriënterend gesprek wenst, dan is dat mogelijk. Zo’n gesprek
dient dan als voorbereiding voor een bezoek aan de notaris, zodat u op hoofdlijn weet welke
mogelijkheden er zijn.
Ter informatie, ik ben 65 jaar, ik ben getrouwd met Anny en wij hebben twee zoons. Ik heb ook enkele
bestuursfuncties bij verenigingen in de gehandicaptenzorg. En verder ben ik natuurgids bij IVN
Oisterwijk.
Neem hiervoor contact op met de secretaris secretaris@vso-oisterwijk.nl of 06-16433781
Rinie Roosen

De projectgroep Ontmoeting in Beweging start haar programma
weer voorzichtig op.
Vanaf 12 april mag Ontmoeting in Beweging de beweegactiviteiten weer opstarten in kleine groepjes in
de buitenlucht. We zijn iedere maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur te vinden op Sportpark
den Donk bij de sportlocaties van MHC HOCO en Optisport Den Donk. Wij bieden activiteiten aan, zoals
wandelen, stoelgym, stoelyoga, actieve gym/ bootcamp en vanaf mei ook walking football. We
hanteren speciale Corona spelregels.
Meer informatie over de activiteiten, de tijden, de kosten en het
project kun je vinden op www.ontmoetinginbeweging.nl of neem
contact op met projectleider Jelle via jellevandenelzen@wyzorg.nl of
06-42059520.
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van Onbekende auteur is

Let op ‼ Alle activiteiten zijn voorlopig op aanmelding. Bel, mail of app
met onze sociaal verbinder Karin via 06-47933872 of
mentorhulpoisterwijk@outlook.com.
Mocht u niet zelfstandig kunnen komen. Dan bekijken we graag samen
met u de mogelijkheden voor vervoer.
We zien u graag op het sportpark

VAN ELKAAR

VOOR ELKAAR

In de vorige nieuwsbrief stelde ik voor een ruil- en aanbodplatform binnen de VSO op te richten en
vroeg ik om uw belangstelling door te geven en eventueel materiaal of diensten aan te bieden aan
andere VSO-ouderen.
Blijkbaar bestaat er bij de VSO-ouderen weinig of géén belangstelling voor een dergelijk ruil- en
aanbodplatform. Er kwam nauwelijks reactie binnen.
Hieruit trek ik de conclusie dat het niet zinvol is voor uw VSO om energie en tijd te steken in
voortzetting van dit initiatief.
Wel verwijs ik u graag naar soortgelijke mogelijkheden binnen de Oisterwijkse samenleving.
Als u lid bent van Facebook kunt u gebruik maken van de diensten binnen
- Doorgeefgroep Oisterwijk: spullen gratis of ruil
- Ruil-/verkoophoekje Oisterwijk
Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan kunt u vanzelfsprekend even bellen of
mailen: 06-12391506 / coordinator@vso-oisterwijk.nl
Met vriendelijke groet,
Gerard van Wanrooij, coördinator VSO.

VSO wandelgroep De Stappers
Beste wandelaars,
Nog even en dan is het zover. We hebben er lang op moeten wachten, maar dan mogen we weer
gezamenlijk wandelen.
Zoals we gewend zijn: om de 2 weken op de woensdagmiddag; 13.45 u. en we
starten dan op woensdag 12 mei !!
We hopen jullie dan allemaal weer te zien. Hopelijk hebben we het niet verleerd.
We zullen beginnen met een aangename boswandeling met zicht op het Belversven.
We beginnen bij de Venkraaij omdat de Posthoorn gesloten is. We kijken later nog naar een
nieuwe locatie in omgeving Posthoorn (Hermitage, Net iets Anders ??).
Nog even het schema tot juli:
wo 12 mei start: Venkraaij
wo 20 mei start: Venkraaij
wo 3 juni start: Rode Lelie
wo 17 juni start: Rode Lelie
Met vriendelijke wandelgroet
John Schilders en Hans Verbeek
tel.013-5284447 of 06-22579792
013-5217267 of 06-5080064
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