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Nieuwsbrief SVM april 2019           jaargang 15, nr. 4 

 

                             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 18 april: Paasbingo                  
  

Wij wensen iedereen 

nu alvast  

Fijne Paasdagen! 

                                  
 

                    Matthäus Passion  vrijdag 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  
 
 

  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 15 april. Voor vragen kunt U 
contact opnemen met Frans Pijnenburg, Kromweistraat 8, tel: 013-5131708. 
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Alzheimercafé  Oisterwijk- Moergestel 16 april 2019 
                

                     

 
Het thema is 

 

Zelfgekozen levenseinde bij dementie 
 

Gastspreker is Frank Zwijnenberg, samen met een huisarts. 
 

Dinsdag 16 april is het onderwerp; zelfgekozen levenseinde / euthanasie bij dementie. 
Tijdens deze avond zal een documentaire getoond worden waarin twee vrouwen met een 
progressieve vorm van dementie gevolgd worden. Deze twee vrouwen hebben gevraagd 
om euthanasie, in de documentaire worden indrukwekkende beelden getoond over het 
verloop van dit traject en toepassing van de euthanasie. De documentaire heet “Zo gaat 
dat dus” en is gemaakt door Gerald van Bronkhorst en Marc Duijsings in opdracht van de 
NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). 
De documentaire zal ingeleid worden door Frank Zwijnenberg, zoon van een van de 
vrouwen uit de documentaire. Na afloop zal er volop tijd zijn voor vragen/discussie omtrent 
het onderwerp euthanasie. Er zal een medisch deskundige aanwezig zijn.  
 
De opzet van deze Alzheimer café avond zal anders zijn dan gebruikelijk en de avond zal 
langer duren. De café avond start om 20.00 uur met een korte inleiding, daarna de 
documentaire tot 21.00 uur, pauze tot 21.15 uur en een nabespreking tot ongeveer 22.15 
uur. 
  
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 20.00-22.15 uur 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 
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donderdag 18 april om 14.00 uur 

 

Donderdagmiddag 18 april is er weer een gezellige bingo om 14.00 uur in Den Boogaard. 
Dit keer is het thema: Pasen! Er staat een kopje koffie/thee voor u klaar. 
Er worden 6 ronden gespeeld. Voor een halve kaart betaalt u 4 euro en een hele kaart 8 
euro. Wij zorgen natuurlijk weer voor leuke prijzen. 
Dit is alweer de laatste bingo van dit seizoen. In de maanden mei, juni, juli en augustus 
spelen we geen bingo. Op donderdag 19 september begint weer het nieuwe seizoen. 
U komt toch ook weer gezellig meedoen? We verwelkomen u graag! 
 
 
 
 

“Geef Elkaar de Hand” op 17 april 2019 in Den Boogaard 
 

                                                                   
                                                 
“Geef Elkaar de Hand” heet mensen uit het dorp die alleenstaand of eenzaam zijn of 
zich eenzaam of alleen voelen en niet of verminderd mobiel zijn van harte welkom.  
De volgende bijeenkomst is op woensdag 17 april 2019 van 13.30 tot 16.00 uur in 
den Boogaard. Op deze middag praten we bij onder een kop koffie of thee. Daarna gaan 
we creatief aan de slag met het maken van een Paasstukje.  
U kunt zich tot 14 april 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. 
 
 

“Geef elkaar de hand” Mariaviering op dinsdag 14 mei 2019 
 

Op dinsdag 14 mei gaat Geef Elkaar de Hand met de bus naar de Hasseltse kapel voor 
de jaarlijkse Mariaviering. De bus is rolstoelgeschikt. Geef bij uw aanmelding door als u 
met de rolstoel mee wilt. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf Park Stanislaus. In de viering 
om 14.30 uur gaat Pastor Ad Verest voor en Wim Jansen zorgt voor de muzikale 
begeleiding. Na de viering is er koffie of thee met iets lekkers in de Postelse Hoeve. Rond 
16.30 uur gaan we weer naar Moergestel. U mag ook zelf met de fiets komen, meld u dan 
ook aan. Aanmelden voor iedereen tot 5 mei bij de bovenstaande adressen. 
 
 
 
 
 
 

Geef Elkaar de Hand: 

in Den Boogaard 

 

Informatie voor deelnemers 

2019 
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       Samen uit eten met SVM op 26 april      
 

U kunt met SVM uit eten op vrijdag 26 april 2019 om 18.00 uur bij Croy ‘t Stokske. U 
betaalt voor het menu € 16,95 p.p., exclusief drankjes. U rekent na de maaltijd ter plaatse 
af. Aanmelden kan telefonisch tot en met 24 april door te bellen naar   
 013-5131385 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 donderdag 23 mei gaan we naar “Bij Wout”.  
 
 

          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: maakt u regelmatig een back-up van uw bestanden? Dat kan op een 
USB-stick, op een externe harde schijf of in de Cloud.  
 
 

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  
Als u belt en ik ben er niet, spreek dan uw naam en telefoonnummer duidelijk in, zodat ik 
terug kan bellen, of bel later gerust nog eens. We nemen snel contact met u op. 
 
 

            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. 
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Busreis SVM: rondrit Zeeland            Rectificatie/herinnering 
 

In de nieuwsbrief van maart (nummer 3) heb ik per abuis vermeld dat onze busreis 
gepland is op donderdag 14 mei dit moet zijn DINSDAG 14 mei.  In die nieuwsbrief  staat 
te lezen over deze prachtige tocht door de provincie Zeeland.  
De bus is nog niet volgeboekt. De kosten voor deze reis bedragen € 67,50 per persoon. 
Dit is inclusief lunch, diner en koffie met gebak. En met een bezoek aan een fruitmuseum 
en fruitveiling.  
We vertrekken om 8.30 uur en zijn terug op het St. Jansplein om 20.30 uur. U bent 
definitief ingeschreven , als U de kosten hebt overgemaakt op rekeningnummer 
NL38RABO 0134532260 t.n.v. Penningmeester S.V.M. Moergestel onder vermelding van 
Busreis SVM 14-5-2019. Tevens dient U het aanmeldingsformulier (zie pag. 7)  
vóór dinsdag 30 april in te leveren in de brievenbus op Raadhuisstraat 17b. 
 
Groetjes, Corry Schoenmakers (tel: 013-5133238)  
E-mail:  a.j.l.schoenmakers@home.nl 
 
 

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. 
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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 betaalt, 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. 
 

 
PLANTENCURSUS SVM 

 
 

 

 
Bent u geïnteresseerd in wilde planten, bomen en struiken en wilt u deze eenvoudiger op 
naam brengen, dan is deze plantencursus iets voor u. 
Veel natuurliefhebbers houden van de planten die overal om ons heen opduiken. Enkele 
plantensoorten daarvan kunnen van een naam worden voorzien, maar vaak vinden 
mensen het moeilijk om verdere studie van de planten alleen op te pakken. Er zijn ook 
plantengroepen, zoals grassen en composieten, waarvan de soorten op het eerste gezicht 
heel veel op elkaar lijken. 
Om meer kennis over wilde planten te krijgen wil IVN Oisterwijk een korte plantencursus 
geven voor SVM. 
Tijdens de theorielessen en excursie wordt vooral praktische informatie gegeven hoe je de 
diverse plantenfamilies en -soorten kunt onderscheiden. 
Om aan de cursus deel te nemen is geen uitgebreide kennis van planten nodig. Iedereen 
die geïnteresseerd is in wilde planten is welkom. Zowel de beginnende als de al wat 
gevorderde plantenliefhebber zal tijdens de cursus aan zijn/haar trekken komen. 
De cursus bestaat uit 2 theorielessen en een excursie.  
De theorie wordt zoveel mogelijk met levend plantenmateriaal ondersteund. Tijdens de 
bijbehorende excursie wordt extra op de behandelde plantenfamilies gelet. 
Door het aanreiken van vele tips voor het herkennen van de planten, wordt het voor 
iedereen gemakkelijker om wegwijs te worden in de rijke wilde plantenwereld om ons 
heen. 
De cursus wordt gegeven door Gijs van der Weerden en Frans Tolboom van  
IVN Oisterwijk. 
  
Les 1: wilde planten 
Les 2: bomen en struiken 
Excursie, in de omgeving van Moergestel 
De lessen bestaan uit ongeveer een uur theorie en een uur zelf aan de slag. 
Het IVN zorgt voor planten, loepjes, boeken e.d. 
De deelnemers krijgen een hand-out met informatie over de behandelde onderwerpen.  
Cursusdata: 
Dinsdag 14 mei theorieles van 10.00-12.00 uur 
Dinsdag 21 mei theorieles van 10.00-12.00 uur 
Dinsdag 28 mei excursie van 10.00-12.00 uur 
De cursus wordt gegeven in Den Boogaard. 
De hand-out kost € 5,00 en is inbegrepen in het cursusgeld. 
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De kosten van deze cursus bedragen € 15,00 incl. de hand-out (bent u geen lid van 
SVM of KBO-afdeling dan dient u € 5,00 extra te betalen). 
Dit bedrag dient u over te maken naar bankrekeningnr. NL38 RABO 0134 5322 60 
t.n.v. SVM Moergestel onder vermelding van “Plantencursus”. 
De cursus gaat door bij voldoende deelname. 
 
Opgeven voor deze cursus vóór 22 april bij Paul Roozen: 
via e-mail met vermelding van naam, adres en telefoonnummer, naar  
e-mailadres: paulroozen@ziggo.nl of via de aanmeldstrook hieronder. 
 
 

 
 

Aanmelding BUSDAGREIS SVM op dinsdag 14 mei 2019 
RONDRIT ZEELAND 

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 
 

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

   
  Aanmeldstrook PLANTENCURSUS 

Naam  

Adres   

PC en woonplaats  

Telefoon  

e-mail  

□ Ik heb het bedrag van de Plantencursus overgemaakt naar de bankrekening van SVM. 

Deze aanmeldstrook inleveren vóór 22 april 2019 bij: Paul Roozen, Raadhuisstraat 17H, 
Moergestel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van mei is 

dinsdag 30 april bij de redactie: addirkx@hotmail.com 


