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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 8 december 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

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, etcetera…
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

17 februari 2022 : met de MUSEUMPLUSBUS naar Kunstmuseum Den Haag
Ouderen die graag nog eens een museum willen bezoeken, maar vanwege leeftijd of conditie wat hulp
kunnen gebruiken, hebben nu de gelegenheid om met de Museum Plus bus op 17 februari 2022 het
Kunstmuseum Den Haag te gaan bezoeken.
Het bezoeken van een museum voor ouderen met behulp van de Museum Plus Bus is een initiatief van
de Bank Giro Loterij en is geheel gratis.
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Het arrangement omvat: het vervoer naar het museum en terug naar de opstapplaats, begeleiding in de
bus, entree museum en ontvangst met koffie gevolgd door een rondleiding in het museum.
Er kunnen maximaal 45 personen incl. begeleiding deelnemen. Hiervan mogen in totaal 10 personen in
het bezit zijn van een opvouwbare rolstoel (5) of rollator (5). Maximaal 2 vaste rolstoelen kunnen boven
in de bus worden geplaatst. De overige rolstoelen en rollators worden opgevouwen onder in de bus
vervoerd. Voor iedere rolstoelhouder moet een begeleider aanwezig zijn.
De lunch in het museumcafé wordt u aangeboden door het bestuur van VSO Oisterwijk.
U dient bij de aanmelding uw leeftijd op te geven, of u gebruik maakt van rolstoel of rollator en of u zelf
voor een begeleider zorgt.
De opstapplaats is bij Sportcentrum de Leije in Oisterwijk.
De juiste tijd en het dagprogramma zal tijdig aan alle deelnemers schriftelijk worden meegedeeld.
De dag zal zich globaal afspelen tussen 9.00 uur en 18.00 uur.
U kunt zich tot 1 februari 2022 telefonisch, schriftelijk of via email aanmelden bij onderstaande
persoon. Inschrijving vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding.
Aanmelden bij: Fons Klaasen, Molenacker 65, 5061 KS Oisterwijk, tel. 06-16433781, email:
fcklaasen@home.nl
Let op:
Om te kunnen deelnemen dient u aan te tonen dat u gevaccineerd bent. U kunt hiervoor gebruik
maken van de “corona check” of een geprint vaccinatiebewijs tezamen met een identiteitsbewijs.
Hebt u nog geen vaccinatiebewijs en hebt u hulp nodig bij het aanvragen daarvan neem contact op
met Fons Klaasen, tel. 06-16433781.
Team Digitaal
Wij bieden onze leden ondersteuning op het gebied van computer, laptop, tablet, smartphone en
dergelijke aan op ons kantoor en op afspraak. U kunt een afspraak maken met: Gerard Velders: 0620300717 en Bart Theeuwes: 06-44894529
Sinds enige tijd hebben we ook een samenwerking met de bibliotheek van Oisterwijk.
Dit houdt in dat we ieder eerste en derde dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur u dit
weer kunnen aanbieden.
Onze voorkeur gaat uit dat u uw probleem ons doorgeeft door een mailtje te sturen naar
digitaal@vso-oisterwijk.nl met vermelding van uw vraag. Gewoon binnenlopen is natuurlijk ook
mogelijk.

Eindejaar belastingplanning 2021
Wanneer het einde van het jaar nadert is het de vraag of u dit jaar “nog iets moet om belasting te
besparen”. En zo ja, waar kunt u dan aan denken?
Het meest voor de hand liggend is verlaging van uw inkomen box 1 door betaling van posten
die:
-tot belastingaftrek leiden zoals hypotheekrente, zorgkosten of giften;
-tot vermindering van belastingheffing leiden zoals lijfrentepremie voor inkomen later;
Met ook als gevolg ruimere mogelijkheid voor aanvraag Zorgtoeslag of Huurtoeslag.
Doet u jaarlijks een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) b.v. Rode Kruis e.d.,
overweeg dan om dit schriftelijk voor tenminste vijf jaar vast te leggen. In dat geval mag u het bedrag
volledig in aftrek brengen, er geldt dan geen drempel. Wanneer sprake is van een culturele ANBI wordt
zelfs een verhoging van 25% extra toegepast. Dat hoeft niet meer notarieel.
Verlaag uw vermogen voor het einde van het jaar.
De datum 1 januari 2022 is voor enkele heffingen en toeslagen de peildatum voor de berekening van:
-de Vermogensrendementsheffing;
-de Zorgtoeslag en Huurtoeslag;
-de eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ)
De vrijstelling voor de Vermogensrendementsheffing 2022 is € 101.300 (2021: € 50.650) per persoon.
De meest toegepaste manier om het vermogen te verminderen is door het weg te schenken, meestal
aan (klein-)kinderen. Het vrijgesteld bedrag voor kinderen in 2021 bedraagt € 6.604. Daarnaast zijn er
de eenmalig verhoogde vrijstellingen voor kinderen van 18 tot 40 jaar van € 26.881 zonder
bestedingsverplichting en van € 101.300 voor (klein)kinderen en derden van 18 tot 40 jaar. Deze
laatste moet worden aangewend voor aankoop van een woning waar het (klein)kind zelf gaat wonen,
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al dan niet met een fiscale partner, of voor de aflossing van de hypotheek op een eigen woning. Indien
u gebruik wilt maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling geldt dat u aan bepaalde voorwaarden
dient te voldoen (o.a. schriftelijk, bewijs waarvoor aangewend, aangifteplicht etc.).
Voor nadere informatie neemt u contact op via secretaris@vso-oisterwijk.nl of 06-16433781

Samen voor een Samen redzaam Oisterwijk
Er is een heel dorp voor nodig om een kind op te voeden, wordt weleens gezegd. En dat is ook echt zo.
Onze inwoners laten zien dat ze deze gedachte omarmen. Er wordt van alles op poten gezet, er zijn
hulpinitiatieven, maatjesprojecten, gezondheidsbewegingen, wandeluurtjes, praatgroepen,
boodschappenbezorgdiensten, maaltijdservices, bijspijkermomenten en nog veel en veel meer.
En ze zijn gebundeld op www.wegwijsinoisterwijk.nl voor een Samen redzaam Oisterwijk.
Vindt je niet wat je zoekt? Vraag het dan Loket Wegwijs Oisterwijk. Ga naar
www.oisterwijk.nl/loketwegwijs.

Zorgverzekering in 2022: VGZ en KBO-Brabant
U bent natuurlijk op de hoogte van de samenwerking van VGZ met KBO-Brabant. VSO steunt die van
harte. Alle informatie over de samenwerking en de collectiviteit staan in het ledenblad ONS van
november.
Maakte u nog geen gebruik van de collectiviteit, dan kan dat alsnog. De voordelen en de regeling vindt
u in ONS van november. Kijk voor informatie ook op www.vgz.nl/kbobrabant of als u zich breder wilt
oriënteren ga dan naar de informatie van de Patiëntenvereniging NPCF www.npcf.nl. of naar
www.zorgwijzer.nl/zorgpremie..
Hebt u hulp of advies nodig voordat u uw nieuwe verzekering wilt afsluiten neem dan contact op met
Fons Klaasen, tel. 06-16433781 of secretaris@vso-oisterwijk.nl

Gezocht: bode voor het bezorgen van ONS en Nieuwsbrief
Wegens afwezigheid van een van onze bodes zijn wij op zoek naar vrijwilliger die bereid is als bode
het blad ONS en de nieuwsbrief rond te brengen. De bezorging van de ONS en de nieuwsbrief vindt
plaats 11 maal per jaar. De te bezoeken adressen liggen in de Hoogstraat, Kerkstraat, Poststeeg en
Vloeiweg. Het betreft de bezorging op ongeveer 100 adressen. Bent u nog goed ter been en hebt u
tijd en zin meldt u dan aan bij Fons Klaasen, Molenacker 65, 5061 KS Oisterwijk, tel. 06-6433781 of
Email: secretaris@vso-oisterwijk.nl.

Informatie huur en zorgtoeslag
Uit onderzoek is gebleken dat honderd duizenden Nederlanders honderden, soms duizenden euro’s aan
zorg- en huurtoeslag mislopen. Voor het recht op huur- en zorgtoeslag zijn uw inkomen en vermogen
van belang. De voor 2022 geldende normen zijn ten tijde van de publicatie van deze nieuwsbrief nog
niet bekend. Mocht u willen weten of u, gelet op uw inkomen en vermogen in aanmerking kunt komen
voor huurtoeslag of zorgtoeslag: neem contact op met een van de belastinginvullers of
ouderenadviseurs van VSO: Frans Monchen, tel. 013-5288206 of Fons Klaasen, 06-16433781.

Opgelet:
De eerstvolgende ONS en Nieuwsbrief ontvangt u niet in december 2021 maar op
27 januari 2022
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