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Nieuwsbrief SVM maart 2019     jaargang 15, nr. 3 

 

                             www.senioren-moergestel.nl 
Redactie nieuwsbrief:                                      Secretariaat:                                           
e-mail: addirkx@hotmail.com                          e-mail: secr.seniormoergestel@outlook.com                                                        
tel.: 06-49077746                                             tel.: 013-5133895 
                                                                         Tilburgseweg 21, 5066 BT Moergestel 

 

 

Agenda      
 

• Donderdag 21 maart: Bingo 

• Donderdag 28 maart Algemene ledenvergadering SVM. (zie agenda verderop) 
 

 

“Geef Elkaar de Hand” op 13 maart in Den Boogaard 
 

                                                                   
                                                 
“Geef Elkaar de Hand” is bedoeld voor mensen uit het dorp die alleenstaand zijn, 
eenzaam zijn of zich eenzaam of alleen voelen en niet of verminderd mobiel zijn.  
De volgende activiteit is op woensdag 13 maart. Deze middag gaan we na bijgepraat te 
hebben met een kop koffie of thee, spelletjes / gezelschapsspelen doen.  
De derde bijeenkomst is op woensdag 13 maart 2019 van 13.30 tot 16.00 uur in den 
Boogaard. U kunt zich tot 11 maart aanmelden bij Jacqueline Vis  
tel. 013-5132523, Anny van Heeswijk tel. 06-40130234 en Loes Kroon  
tel. 013-5285713. Deelnemers die zich al bij de vorige bijeenkomst hebben aangemeld, 
hoeven dat niet opnieuw te doen. Geef ook door als u vervoer nodig hebt. Mocht u 
onverhoopt niet kunnen, laat het even weten. 
Wilt u meer informatie, neem contact op met de coördinator van Geef Elkaar de Hand, 
Jacqueline Vis, tel. 013-5132523. 
Op 17 april is de volgende bijeenkomst van Geef Elkaar de Hand; nader informatie in de 
volgende nieuwsbrief. 
 

  Periodiek koffie-uurtje in den Boogaard   
 

Op de 3de maandag van de maand om 9.45 uur bent U steeds welkom in Den Boogaard 
waar u, onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee, heerlijk bij kunt kletsen met 
die er verder zijn. De eerst volgende keer is op maandag 18 maart. Voor vragen kunt U 
contact opnemen met Frans Pijnenburg, Kromweistraat 8, tel: 013-5131708. 

Geef Elkaar de Hand: 

Den Boogaard 

 

Informatie voor deelnemers 

2019 

 

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:addirkx@hotmail.com
http://paulatdah.blogspot.com/
http://paulatdah.blogspot.com/
http://paulatdah.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Alzheimercafé  Oisterwijk- Moergestel dinsdag 19 maart 2019 
                

                     

 
De eerstvolgende café avond van het Alzheimer café heeft als thema 

 

Oorzaken van dementie   
 

Gastspreker is Sarah Robben, klinisch geriater bij het ETZ Tilburg. 
 

Sarah Robben is onder andere 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 patiënt. 
Sarah 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, uw 
eigen ervaringen te delen. 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, 
voor familieleden vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. 
Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen het geen de ander 
meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op 
zo’n avond geven is van zeer grote waarde; de bezoekers gaan dan ook met een voldaan 
gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar en 
mocht u vragen hebben stel ze gerust. Graag heten we u allen van harte welkom! 
Toegang is gratis. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Programma van 20.00-22.00 in De Coppele, Prunusstraat 69 
Oisterwijk. Vooraf aanmelden is niet nodig.  
Voor meer informatie: Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571.  
E-mail: j.verberk@ziggo.nl  
 

Volg ons op Facebook of via de website 

www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant 

Meld u aan voor de digitale Nieuwsbrief op alzheimermiddenbrabant@gmail.com 

 

 

donderdag 21 maart om 14.00 uur 

 

 
Op donderdagmiddag 21 maart houden wij weer onze gezellige bingo om 14.00 uur  in 
Den Boogaard. Iedereen vanaf de leeftijd van 50 jaar mag deelnemen. Wij draaien 6 
ronden en een hele kaart kost 8 euro; een halve kaart 4 euro. Het kopje koffie/thee bij 
binnenkomst is gratis. Zorg dus dat u erbij bent voor onze altijd gezellige bingo.  
Wij zorgen weer voor mooie prijzen. Komt u ook?   

mailto:j.verberk@ziggo.nl
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant
mailto:alzheimermiddenbrabant@gmail.com
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       Samen uit eten met SVM op 22 maart        
 

 
U kunt met SVM uit eten op vrijdag 22 maart 2019 om 18.00 uur bij Café Restaurant 
“De Brouwer”. U betaalt voor het menu € 15,00 p.p., exclusief drankjes. U rekent na de 
maaltijd ter plaatse af. Aanmelden kan telefonisch tot en met 20 maart door te bellen naar   
 013-5131360 onder opgave van uw naam en telefoonnummer. Geef uw eventuele 
dieetwensen door. Meld bij een glutenvrij dieet tevens wat u wel mag hebben! Mocht u 
onverhoopt na uw aanmelding toch niet kunnen, dan graag afmelden. 
En alvast: op 26 april gaan we naar Croy ‘t Stokske. 
 

          Computerhulp van SVM.                     
 

 

 
Hulp nodig bij vragen of problemen met uw computer, laptop, printer, tablet of 
smartphone/mobiel. Bel of mail en we maken een afspraak voor hulp aan huis. De kosten 
bedragen € 5,- per uur. 
Voor contact bel Ad Dirkx,  06-49077746 of Jan Geerts  013-5131833 of stuur 
een e-mail naar jan-ine.geerts@hetnet.nl en u krijgt  z.s.m. antwoord;  
als u inspreekt, vermeld dan uw naam en telefoonnummer. 
Tip van de maand: er wordt steeds meer online gewinkeld. Hoe weet u of zo’n winkel veilig 
is. Op seniorweb.nl staan veel tips om veilig online te kunnen winkelen. 
 

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 SVM:  
Henny Hamers: tel. 013-5136382 of stuur een e-mail naar henham@kpnmail.nl of 
Jan Geerts: tel. 013-5131833 of stuur een e-mail naar jan-ine.geerts@hetnet.nl  
Verzoek om als u belt en ik ben er niet, spreek uw naam en telefoonnummer duidelijk in, 
zodat ik terug kan bellen, of bel later gerust nog eens. 
 

            Vrijwilligersvervoer              
 

 
Op de standaard van SVM in den Boogaard staan alle vervoersmogelijkheden op een flyer 
en ook op de website van SVM onder het tabblad Nieuws. Vervoer via VVO is uitdrukkelijk 
bedoeld als u zelf geen oplossing hebt. U kunt altijd contact opnemen met de coördinator 
van buurtgenoten, Piet Gelden, 013-5131609; e-mail: pgelden@home.nl 
Voor uw directe vervoersvraag bel naar de coördinator vervoer 06-34038895. 
 
 
 
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:henham@kpnmail.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
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Gastvrouw, -heer worden op ‘t TREFPUNT: iets voor u? 
 
“TREFPUNT Stanislaus” is een samenwerking tussen Park 
Stanislaus en Seniorenvereniging Moergestel – SVM. 
Gastvrouw of gastheer worden op het Trefpunt? De gasten en 
wij hebben vrijwilligers nodig om de activiteiten blijvend te kunnen 
laten doorgaan: met meer mensen hebben ook de gastvrouwen 
en -heren regelmatig een middag vrij. Voor nadere informatie: 

Neem contact op met SVM, Jan Geerts, tel. 013-5131833, e-mail: jan-ine.geerts@hetnet.nl 
 
  

 Met de MuseumPlusBus naar het Kröller-Müller  
 

Op vrijdag 22 februari zijn wij voor de vijfde keer met 
de MuseumPlusBus op stap geweest. Deze keer naar 
het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Met 40 leden van 
SVM vertrokken wij om klokslag 9.00 uur met de bus 
vanaf het St. Jansplein naar Otterlo. Onze gids Martin 
Maasland van de MuseumPlusBus verwelkomde de 
deelnemers en gaf uitleg over het dagprogramma. 
Onze chauffeur was Rob van de Brink. Rond 11.00 uur 

arriveerden wij bij het museum, vooraf hadden wij nog een tour door het prachtige park De 
Hoge Veluwe gemaakt. Na de ontvangst met koffie/thee werden wij in 3 groepen gedeeld 
en begon de rondleiding door het museum. Ervaren gidsen leidden ons door een gedeelte 
van het museum en er werd op een leuke manier uitleg gegeven over de kunstwerken met 
de nadruk op Vincent van Gogh. Na de rondleiding werd gezamenlijk de lunch gebruikt in 
het museumcafé. Hierna was er gelegenheid om op eigen houtje in het museum rond te 
kijken en de prachtige beeldentuin te bekijken. Het Kröller-Müller Museum is een museum 
voor moderne kunst. Het museum en het aangrenzende beeldenpark genieten 
internationale bekendheid. Eerdere bezoeken van SVM met de MuseumPlusBus waren 
aan het Mauritshuis, de Hermitage en het Rijksmuseum, het Cobramuseum, het Joods 
Historisch museum en het Van Gogh Museum. Na een voorspoedige terugreis waren wij 
om half vijf terug in Moergestel. Het was een interessante en gezellige dag. Mogelijk 
gemaakt door de BankGiroloterij en georganiseerd door Jan Geerts onder de vlag van 
SVM. Een fotoverslag van deze dag is te zien op de website van SVM: www.senioren-
moergestel.nl                                      Ludo Claessens 
 

                    Matthäus Passion  12 april 2019     

 

Het Philips Philharmonisch Koor gaat in samenwerking met het kamerorkest Alveare  en 
Nederlandse topsolisten  een optreden verzorgen. De uitvoering van de Matthäus Passion 
vindt plaats op 12 april in de St Lidwinakerk in Best. De locatie is makkelijk per openbaar 
vervoer te bereiken. Deze ligt namelijk vlakbij het station van Best. 
De entree bedraagt  €29,50. Aanvang 19.00 uur 
Verdere informatie en aankoop van tickets vindt u op www.philipskoor.nl/mp2019  

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
http://www.philipskoor.nl/mp2019
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Wereld muziek                      
 
Roma en Klezmer lezing door Leo Wolfs. 
Eeuwen geleden vluchtten de zigeuners, officieel Roma, van Azië naar Europa. Onderweg 

werd hun muziek beïnvloed door andere volken. Hun muziek blijft ons boeien. We gaan 

deze reis in beeld en geluid herbeleven en maken kennis met de verschillende soorten 

zigeunermuziek. Het uit het Midden-Oosten gevluchte Joodse volk maakte gedeeltelijk 

dezelfde reis als de Roma. Niet voor niets dat er overeenkomsten zijn. Maar ook 

verschillen. We gaan dat allemaal beluisteren en bekijken. Een lezing voor mensen met 

een brede kijk, die hun grenzen willen verleggen.  

U ook? Inschrijven dan! 

Deze lezing wordt gehouden op donderdagmorgen 4 april van 10.00 – 12.00 uur in den 

Boogaard.  De kosten zijn  € 7,00. Dit kunt u overmaken op het bankrekeningnr.  

NL 38 Rabo 0134532260 van de penningmeester van SVM onder vermelding van: Wereld 

muziek. 

Opgeven kan via de strook, per e-mail of telefonisch bij: Marijke Festen 013-5131463 of 

festen.m@gmail.com, De Stappert 7 in Moergestel.  

Ria Colsen 013-5133847 of riacolsen46@gmail.com , Voorbrugstraat 10 in Moergestel. 

 

  

  
Aanmelding wereld muziek 4 april 2019 

Naam    

Adres     

PC en woonplaats    

Telefoon    

e-mail    

De strook inleveren bij Ria Colsen, Voorbrugstraat 10, 5066 AE Moergestel of Marijke Festen, de 
Stappert 7, 5066 MD Moergestel  

 

 

 

           BELANGRIJK!!!!                                          BELANGRIJK!!!! 
Controle e-mailadres 

SVM wil in de toekomst met haar leden meer digitaal gaan communiceren via e-mailen 

Daarom is het goed om van u het juiste e-mailadres te weten en /of te verifiëren. Rien 

Schilders, onze ledenadministrateur, zal u in de loop van de dagen een testbericht sturen. 

Daar hoeft u niet op te reageren. Als het e-mailadres namelijk niet klopt krijgt hij 

automatisch bericht hiervan. Vervolgens zal hij  met de eigenaars van die terugontvangen 

mails telefonisch contact opnemen om alsnog het juiste mailadres te vernemen. Op deze 

manier wordt het mailbestand van onze leden weer up-to-date. 

Mocht u zelf al een nieuw dan wel gewijzigd  mailadres hebben doorgegeven: dank 

daarvoor. Zo niet, dan kunt u het ook zelf doorgeven door te mailen naar  

lea.seniormoergestel@outlook.com   

mailto:festen.m@gmail.com
mailto:riacolsen46@gmail.com
mailto:lea.seniormoergestel@outlook.com
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Busreis SVM: rondrit Zeeland       
 

Op donderdag 14 mei a.s. vertrekken we om 8.30 uur (aanwezig 8.15 uur) vanaf St. 

Jansplein naar Terheijden voor een heerlijk kopje koffie of thee met appelgebak. We 
vervolgen onze route naar de provincie Zeeland en rijden via Willemstad, Achthuizen en 
Oude Tonge naar Bruinisse. We rijden richting Zierikzee en gaan via de Zeelandbrug naar 
Colijnsplaat. Rond het middaguur arriveren we in Oostkapelle waar we bij Restaurant 
Mossels en Meer een heerlijke lunch gebruiken. Na de lunch brengen we een bezoek aan 
het fruitteeltmuseum. Een fris en fruitig museum dat U kennis laat maken met de Wereld 
van het fruit telen in deze streek. Het fruit staat rondom het museum. U vindt hier ook 
rassen die niet meer gekweekt worden, zoals de Sterappel en Juttepeer. U krijgt een 
rondleiding door het museum en ook door de boomgaard. Na de rondleiding kunt U 
deelnemen aan de fruitveiling. Er kan ouderwets fruit uit eigen tuin geveild worden met 
behulp van een werkende veilingklok en veilingmeester. Na de veiling en rondleiding staat 
er voor U een heerlijk sapje klaar en kunt U nog even nagenieten.           
We vervolgen onze dagtocht weer richting Brabant en sluiten deze dag af met een heerlijk 
diner in Terheijden. Rond 20.30 uur zijn we terug op het St. Jansplein in ons dorp.                                                
De totale kosten voor de dagtocht bedragen € 67,50 per persoon. U bent definitief 
ingeschreven, als U de kosten hebt overgemaakt op rekeningnummer  
NL 38 RABO 0134532260 t.n.v. Penningmeester S.V.M. Moergestel onder vermelding van 
Busreis SVM 14-5-2019.                                                         
Tevens dient U het aanmeldingsformulier (zie verderop) voor dinsdag 30 april in te 
leveren in de brievenbus op Raadhuisstraat 17b. 
Ik wens jullie die meegaan een heel fijne en zonnige dag toe. 
 
Groetjes, Corry Schoenmakers (tel. 013-5133238) 
e-mail: a.j.l.schoenmakers@home.nl 
 
 
 

Tour de Brabant: een leuke tocht, ook met de e-bike    
 
Noord-Brabant is fietsprovincie bij uitstek. Kilometers en kilometers aan fietspaden, 
waarbij je van het ene landschap in het andere terechtkomt. Met de e-bike houd je het net 
even een stukje langer vol. Je komt verder en bovendien zie je nog eens mooie delen van 
Brabant.  
Op 30 juni a.s. kun je vanaf het Stokeind in Moergestel bij sportcenter IL Cuore starten 
voor een mooie tocht van 75 km. Tijdens deze tocht zal er ook een tussenstop zijn, waar 
eventueel de accu van de fiets, maar ook voor jezelf opgeladen kan worden. De tocht zal 
bepijld worden en ook is hij digitaal. Voor het downloaden van de route moet je naar 
www.tour-de-brabant.nl; ook hier kun je van te voren inschrijven.  
Voor meer inlichtingen info@tour-de-brabant.nl 
 

mailto:a.j.l.schoenmakers@home.nl
mailto:info@tour-de-brabant.nl
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Zeeland_provinciewapen_oud.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fahrrad.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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UITNODIGING 
 
 
 
Algemene ledenvergadering (ALV)           
op donderdag 28 maart 2019  
om 13.30 uur in Den Boogaard.  
Zaal open vanaf 13.00 uur 
 
Agenda  
1.  Opening door de voorzitter, Henk van den Bijgaart. 
2.  Ingekomen stukken, mededelingen van het bestuur en vaststellen agenda. 
    * Leden die 25 jaar lid zijn van SVM.  
    * Leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.  
3.  Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2018*  
4.  Jaarverslag 2018*  
5.  Financieel Verslag 2018 en Begroting 2019*  
6.  Verslag kascontrolecommissie (mevr. Jet van Hees en de heer Rien Schilders). 
7.  Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie.  
8.  Bestuursverkiezing: 
     * Statutair aftredend en herkiesbaar zijn: 
        Henk van den Bijgaart, Ludo Claessens en Frans Laureijssen.  
9.   Rondvraag en sluiting ALV. 
                                                                             
 Na de pauze 
                                Spreker: René Bastiaanse Een Meesterverteller aan het woord  
 

                                                               
 Einde ca 16.30 uur. 
 
* Vanaf 13.00 uur liggen de stukken voor de agendapunten 3, 4 en 5 ter inzage.  
Ook zijn de stukken behorende bij de agendapunten 3 en 4 in te zien op onze website: 

www.senioren-moergestel.nl 
 
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. 
 
Het Bestuur van SVM 
 
 
 
 
 

http://www.senioren-moergestel.nl/
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Woensdag 24 april 2019:  culturele dagtocht naar Brussel 
en de tuinen van ’t Laeken 

 
In Brussel bezoeken we in de ochtend de serres, oranjerieën en tuinen, met haar koloniale 
erfenissen, van het Koninklijke Kasteel van ‘t Laeken, één van de Koninklijke Residenties 
in België. Interessant voor zowel liefhebbers van de architectuur uit de 19e eeuw als voor 
plantenliefhebbers. Zo ook kunt u het atelier van koningin Elisabeth bezoeken. 
Slechts 3 weken per jaar zijn de tuinen en serres van het Laeken geopend voor publiek. 
De Koninklijke Serres zijn constructies van metaal en glas, met lange gaanderijen die als 
overdekte straten het terrein doorsnijden. Sommige planten en bloemen die je aantreft zijn 
uiterst zeldzaam en waardevol. 
De serres zijn een ontwerp uit 1873 van de bekende architect Alphonse Balat, de 
leermeester van de internationaal gereputeerde Victor Horta.  De indrukwekkende glazen 
stolp is een monumentale echo van het Paleis, dat een paar honderd meter lager op de 
Laekense heuvels pronkt. 
Rond 13.30 uur worden we verwacht bij het Atomium ( een overblijfsel van Expo’58),  waar 
we op eigen gelegenheid de tijd krijgen om via roltrappen een rondgang te maken door de 
negen beroemde bollen met interessante inhoud en mooie uitzichten over de stad Brussel. 
Tijdens de rit van het Koninklijke Kasteel ‘t Laeken worden aan u lunchpakketjes uitgereikt. 
Die kunt u in de bus nuttigen, naar het Atomium meenemen of op de terugweg opeten. 
In het Atomium is er ook gelegenheid voor een kop koffie/thee, soep of lunch in het aldaar 
ingerichte restaurant. Aan het eind van deze boeiende dag om 16.45 uur gaan we weer 
richting Nederland naar ons eigen mooie Oisterwijk & Moergestel, waar we rond 19.00 uur 
zullen aankomen. 
Vertrek bij de Leye, Baerdijk 43, Oisterwijk 7.45 uur  (kwartier van te voren aanwezig!). 
Vertrek bij St. Jansplein Moergestel: 8.00 uur 
Tijdens de heenreis wordt er koffie/thee geserveerd met appelcake! 
Prijs Culturele excursiedagtocht € 62,50 per persoon. 
Aanmelden bij Ferdy Smit, Rietstraat  16, 5062 HL Oisterwijk, Tel: 013 – 52.111.44, 
E-mail: carsmi@hetnet.nl  
Men moet zich aanmelden vóór 15 april 2019 en het bedrag tevens overmaken op 
rekening NL15 RABO 0168.973.979 t.n.v. VSO Oisterwijk onder vermelding van “Brussel”. 
LET OP:  Als u met ons mee wilt, moet u zich wel opgeven bij de genoemde 
organisatoren. 
Als u dat niet doet of alleen betaald, heeft u zich niet opgegeven en wordt er geen plaats 
voor u gereserveerd en kunt alleen misschien nog mee als er nog plaats over is in de bus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carsmi@hetnet.nl
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Aanmelding BUSDAGREIS SVM op dinsdag 14 mei 2019 

Naam  

Adres  

Woonplaats  

Telefoon  

Dieetwensen 
 

 

Rollator ? 
 

Zo ja, aantal 

De strook inleveren voor dinsdag 30 april 2019 in de brievenbus op Raadhuisstraat 17 B.  
Voor nader informatie  tel.: 013-5133238 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aanmelding BUSDAGREIS SVM op dinsdag 14 mei 2019 

Naam  

Adres  

Woonplaats  

Telefoon  

Dieetwensen 
 

 

Rollator ? 
 

Zo ja, aantal 

De strook inleveren voor dinsdag 30 april 2019 in de brievenbus op Raadhuisstraat 17 B.  
Voor nader informatie  tel.: 013-5133238 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

  
Aanmelding wereldmuziek 4 april 2019 

Naam    

Adres     

PC en woonplaats    

Telefoon    

e-mail    

De strook inleveren bij Ria Colsen, Voorbrugstraat 10, 5066 AE Moergestel of Marijke Festen, de 
Stappert 7, 5066 MD Moergestel  


