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Agenda      
• In de maand juli komt er geen ONS en geen Nieuwsbrief. 

• Informatie over de vernieuwde website van KBO-Brabant. 

• Achteraan vindt u: het programma en inschrijfformulier van de Zomertour 2019. 

• “75 Jaar Vrijheid”: de Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel 
verzoekt om verhalen van toen … 

 

“Geef elkaar de hand” in de maanden juni en juli 2019 
 

                                                                   
                                

 

Op woensdag 12 juni gaat Geef Elkaar de Hand wandelen. Iedereen is welkom om 
mee te gaan, ook bewoners van Park Stanislaus, of u te voet, met uw rollator, rolstoel of 
scootmobiel bent. We verzamelen in de foyer van den Boogaard. We vertrekken om 
14.00 uur. Via een kleine route door het dorp hebben we een rustpunt met koffie / thee 
in Café Stan op Park Stanislaus. Na de pauze wandelen we terug naar den Boogaard, 
waar we om 16.00 uur terug zijn. 
Aanmelden voor iedereen tot 10 juni bij Jacqueline Vis, tel. 013-5132523, Anny van 
Heeswijk, tel. 06-40130234 en Loes Kroon, tel. 013-5285713. 
 

 

Op woensdag 24 juli sluit Geef Elkaar de Hand de eerste helft van het seizoen af met 
een HIGH TEA in den Boogaard. Wees welkom en laat u verrassen. We beginnen om 
13.30 uur en sluiten om 16.00 uur af. 
In verband met de organisatie moet u aanmelden vóór 17 juli bij Jacqueline Vis, 
tel. 013-5132523, Anny van Heeswijk, tel. 06-40130234 en Loes Kroon, tel. 013-
5285713. 

 

In augustus is er geen activiteit van Geef Elkaar de Hand. De volgende activiteit is op 11 
september, maar daarover in de Nieuwsbrief van augustus meer. 

Geef Elkaar de Hand: 

in 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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  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 17 juni. Voor vragen kunt U 
contact opnemen met Frans Pijnenburg, Kromweistraat 8, tel: 013-5131708. 
 

       Samen uit eten met SVM op 28 juni      
 

U kunt met SVM uit eten op vrijdag 28 juni 2019 om 18.00 uur bij ‘t Draaiboompje. U 
betaalt voor het menu € 21,50 p.p., exclusief drankjes. U rekent na de maaltijd ter plaatse 
af. Aanmelden kan telefonisch tot en met 26 juni door te bellen naar   
 013-5131315 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 de planning voor de komende maanden: op vrijdag 26 juli gaan we naar 
Proeflokaal Bregje en op vrijdag 30 augustus naar Café Cafetaria Epi.  
 

          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 deze maand: Microsoft stopt in januari 2020 met de ondersteuning en beveiliging 
van Windows 7. Er komt een aanbod om over te stappen naar Windows 10. Denk op tijd 
na over wat u te doen staat. 
 

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. 
Wijzigingen in de WMO in 2019: nog even de situatie per 1 juni. 

• Per 1 juni 2019 is er door Europese regelgeving een wijziging in de aanbieders van 
hulpmiddelen, zoals traplift, scootmobiel e.d.. Vanaf die datum is naast Medipoint 
ook Welzorg gecontracteerd. De gemeente is verplicht om dan 20% van de lopende 
afspraken met Medipoint door te schakelen naar Welzorg. Als dat voor u geldt, krijgt 
u daarvan bericht. Mocht u het niet eens zijn met het besluit, dan kunt u na een 
maand bezwaar maken. Hebt u daarbij hulp nodig, of wilt u meer informatie, laat het 
de cliëntondersteuner weten. 
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:henham@kpnmail.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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            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 belt u naar de coördinator vervoer 06-34038895. 
 

Boodschappenbezorgdienst (BBM) is gestart voor alle senioren als samenwerking van 
buurtgenoten (SVM) en het vrijwilligersvervoer. Het geldt voor ieder die wel graag zelf de 
boodschappen doet, maar geen vervoer heeft. U gaat te voet, met de rollator of 
scootmobiel naar Jumbo Moergestel en doet uw boodschappen, doet ze in een doos of tas 
met daarop uw naam en adres en rekent aan de kassa af en meld dat het voor de 
boodschappendienst is van BBM. Jumbo zorgt voor een veilige plek voor uw 
boodschappen. Boodschappen die erg kort houdbaar of ingevroren zijn zelf meenemen. 
Deze service geldt alleen op donderdag. Een chauffeur van het vrijwilligersvervoer brengt 
de boodschappen die om 17.00 uur klaar staan bij u thuis. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Bel op donderdag tot 13.00 uur als u gebruik wilt malen naar tel. 06-34038895. 
Voor meer informatie bel naar Piet Gelden 013-5131609 of pgelden@home.nl  
 

Beeldkracht Oisterwijk gaat buiten schilderen         
 

Op woensdag 26 juni 2019 organiseren we weer onze workshop buitenschilderen die 
toegankelijk is voor mensen met geheugenproblemen. De les wordt gegeven door 
Beeldend kunstenaar Ellen Geerts. Ellen is initiatiefnemer van Beeldkracht en begeleidt 
onze cursisten. 
Waarom gaan we buiten schilderen? 
Werken in de natuur is een beleving voor mensen met geheugenproblemen, de natuur is 
een inspiratiebron voor beeldend werk. 
Ook belangrijk: er even helemaal uit zijn, samen iets ervaren en beleven.  
Deze workshop is ook toegankelijk voor mantelzorgers/familie. Op deze manier nemen 
mensen met geheugenproblemen (de kunstenaars) iemand mee uit i.p.v. andersom.  
Mensen met geheugenproblemen die geen lid zijn van het atelier kunnen op een 
laagdrempelige manier met de werkwijze van beeldkracht kennismaken en ervaren hoe 
fijn het is om je leefwereld en emoties uit te drukken in beelden. 
Op deze mooie plek ontstaan tussen mensen met dementie en de Oisterwijkse 
samenleving ontmoetingen. 

De locatie is Klein Oisterwijk, Oirschotsebaan 8a  5062 TE, Oisterwijk. 
Start: 10.00 uur, einde 12.30 uur.  
De kosten zijn € 25,- voor de workshop, inclusief materialen en consumpties (schilderijen 
worden eigendom van de maker). Deelname van mantelzorgers die niet mee schilderen is 
gratis. 

Wilt U graag eens meedoen of kent U iemand die dat graag wil proberen? 
Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Annie de Pina  
E-mail: secretarisbeeldkracht@gmail.com 
 
 
  

mailto:pgelden@home.nl
mailto:secretarisbeeldkracht@gmail.com
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:Verf_Kwasten_School.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Beeldkracht Zomeratelier 

 

De zomermaanden zijn voor mensen met geheugenproblemen vaak een moeilijke periode 
omdat veel vaste activiteiten wegvallen en naasten op vakantie zijn. De cursisten van 
Beeldkracht gaven ook aan dat 2 maanden niet schilderen wel érg lang is. Daarom 
organiseren we dit jaar een zomeratelier in de maand augustus. Lobke van Eeden, collega 
van Ellen Geerts, verzorgt samen met het Beeldkrachtteam, 4 weken een afgeronde 
teken/ schildercursus in het schilderlokaal van de Krekul. Deze cursus is ook toegankelijk 
voor mensen met geheugenproblemen die geen lid zijn van het reguliere atelier. Een fijne 
mogelijkheid om op laagdrempelige wijze kennis te maken met kunstbeoefening.  
Voor info/aanmelding: Annie de Pina, e-mail: secretarisbeeldkracht@gmail.com 
(er geldt een max. aantal deelnemers) 
 

Alzheimercafé  Oisterwijk- Moergestel dinsdag 18 juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
De eerstvolgende café avond van het Alzheimer café is op dinsdag 18 juni  a.s. met 
als thema “Andere kijk op dementie”.  
 
Caroline Nuiten is tijdens deze avond onze gastspreker. Zij is de dochter van een moeder 
met dementie. Een dochter die tegelijkertijd ook zelf moeder is van een jong gezin. 
Zij vertelt over haar zoektocht naar een goede manier om te kunnen omgaan met de 
ziekte dementie van haar moeder en wat zij in dat proces geleerd heeft.  
Tevens vertelt zij over haar familie; hoe iedereen een andere kijk heeft op de dementie 
van haar moeder. En wat dit voor hen betekent. 
Uiteraard is er na de pauze volop ruimte om in discussie te gaan met de gastspreker en 
vragen te stellen. 
 
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 hetgeen 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 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 

           
 

                                                         

mailto:secretarisbeeldkracht@gmail.com
mailto:j.verberk@ziggo.nl
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant
mailto:alzheimermiddenbrabant@gmail.com
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Wat doet SVM voor u als lid zoal? Doe mee, samen voor elkaar!   

Maandelijkse informatie in de Nieuwsbrief 
Ledenmagazine ONS: het maandelijkse ledenblad van KBO-Brabant 
Jaarboekje van SVM met daarin alle activiteiten, informatie en nuttige tips 
Website van SVM geeft uitgebreidere informatie en verwijzingen 
Belangenbehartiging op lokaal niveau richting gemeente en externe instanties  
Activiteiten organiseren voor ontspanning, sport, cultuur, zingeving en educatie 
Elkaar ontmoeten, ervaringen delen en elkaar inspireren 
Hulp bij problemen met computer, laptop, printer, tablet, smartphone en mobiel 
Dienstverlening door vrijwillige ouderenadviseurs (VOA), belastinginvullers, 
administratieve ondersteuning en cliëntondersteuners WMO 
Specifieke activiteiten voor Welzijn en Zorg via ‘t Trefpunt en Geef Elkaar de Hand 
Buurtgenoten: o.a. luisterend oor, klussendienst en regeling vrijwilligersvervoer 
Collectiviteitskorting via KBO-Brabant e.a. bij bv. zorgverzekeringen en energielevering; 
zie: ONS ledenvoordeel (heeft ook een Nieuwsbrief) en www.onsledenvoordeel.nl. 
Ledenpas  waarmee u korting bij een aantal lokale bedrijven kunt krijgen 
Speciaal tarief bij de medische keuring voor het rijbewijs 
Organiseren van uitjes o.a. jaarlijkse dagreis, museumbezoek, culturele uitstapjes  
Algemene collectieve hulp en dienstverlening door KBO-Brabant op terreinen van 
inkomen/werk; welzijn/mobiliteit en wonen/zorg 
Dat alles bij SVM voor een lage contributie van 22,- per jaar. 
 

Vrijwilligers gezocht voor vitaliteitsmetingen – KBO-Brabant 
 

Iedereen heeft een taak in het verbeteren van de eigen gezondheid. Dat kunnen we niet 
alleen aan dokters overlaten. Maar dat wil niet zeggen dat gezonder leven moeilijk is of 
zwaar moet zijn! Nee, werken aan gezondheid kan in kleine stapjes en moet vooral leuk 
zijn. Daarom organiseert KBO-Brabant samen met KBO-Afdelingen zogenoemde 
vitaliteitsmetingen. Senioren krijgen door de metingen zelf inzicht in aspecten van hun 
leven en fysieke gesteldheid. De metingen staan centraal, maar verder wordt het vooral 
een leuke dag. Deelnemers krijgen een kopje koffie, gezellig gezelschap, steun van 
vrijwilligers en er zijn meerdere jongeren betrokken bij het project. En op 1 juli gaan we 
van start in Helmond! 
 

Vrijwilligers gezocht 
Voor de uitvoering van de vitaliteitsmetingen zoeken we nog extra vrijwilligers. Vrijwilligers 
hebben belangstelling voor gezondheid en vitaliteit en voldoen aan het volgende profiel: 

• U bent in staat om op een prettige manier een gesprek te voeren over lastige 
onderwerpen, vanuit oprechte belangstelling en zonder vooropgezette mening; 

• U bent bereid om deel te nemen aan een trainingsdag om deze – en nieuwe – 
vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen; 

• U bent bereid om bij de vitaliteitsdagen in Helmond (1, 2, 3 juli) of op een 
toekomstige locatie (Hilvarenbeek in november) aanwezig te zijn én 

• Uw belangstelling blijkt mede uit eerdere opleiding, werkervaring of vrijwilligersinzet. 
De opleidingsdag vindt plaats op 21 juni in Helmond. Vrijwilligers krijgen hun reiskosten 
vergoed. 
Wilt u zich aanmelden of wilt u eerst meer informatie?  
Bel met Marieke Pette, (073) 644 40 66. Of mail haar: mpette@kbo-brabant.nl. 
 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor de nieuwsbrief van augustus is 

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

mailto:addirkx@hotmail.com
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75 Jaar Vrijheid – wat zegt het ons nu?  
 

In oktober 2019 vieren we 75 jaar Vrijheid: op 
25 oktober 1944 is Moergestel bevrijd. Nu 75 
jaar later leven er niet meer zoveel mensen die 
de bevrijding bewust hebben meegemaakt dan 
wel aanwezig waren aan de Reusel vlak bij het 
toenmalige St. Antoniusgasthuis. Noud Smits 
heeft in zijn boek “Moergestel 1940-1944 
Oorlog en Bevrijding” een uitgebreid beeld 
geschetst van de jaren van oorlog en bevrijding. 
In de Jubileumuitgave van de Werkgroep 
Oorlog en Bevrijding Moergestel met de titel 
“Moergestel 60 jaar bevrijd 1944-2004” 
vertellen 8 inwoners over hun ervaringen in de 
oorlogsjaren. Geen van hen is nog in leven.               Veteranen bij de herdenking - 1998 
 
De Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel is bezig om van de herdenking 
van de bevrijding in oktober a.s. een feest van vrijheid te maken. Vaak ligt bij de 
herdenking de nadruk op de onvrijheid en het gemis van mensen. Zijn we een beetje bang 
er een feest van te maken vanwege de ellende die er veroorzaakt was en de angst die 
velen hadden. Toen de oorlog eindigde was er vreugde, blijdschap blijkt uit beelden. Bij de 
50e gedenkdag in 1994 van de vrijheid en de onthulling van het monument van generaal 
Barber aan de Reusel is toch een mijlpaal gezet. Het is een symbool van onze vrijheid die 
we moeten koesteren. Jaarlijks gedenken we dat sinds die dag. Nu al 25 jaar lang. Toch 
denk ik ook nu aan wie er van eerst de werkgroep en nu de stichting Herdenking niet meer 
zijn: Marij Pijnenburg – Oerlemans (noodlottig ernstig gewond geraakt en kort daarna 
overleden na de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag); Bart van de Wouw, jaren lid 
van de werkgroep en ook vele jaren voorzitter van de Oud-Indiëgangers; Noud Smits 
vanaf het begin voorzitter van de Werkgroep / Stichting Herdenking tot zijn overlijden; Ad 
Nouwens, veteraan en altijd bereid om te helpen, kort geleden overleden. We zijn 
dankbaar dat zij deel uitmaakten van ons bestuur. 
 
We willen graag weer een boekje laten verschijnen bij 
“75 jaar Vrijheid”. Op dit moment zijn we op zoek naar 
verhalen uit de tijd rond de bevrijding. Wie kan ons 
helpen. Schrijf uw verhaal op. Of hebt u dat al gedaan; 
of hebt u het verhaal van uw opa, oma of bekende en 
wilt u het met ons delen. Of wilt u iets vertellen, maar 
vindt het lastig het op te schrijven, laat het ons weten.  
We moeten niet vergeten, het verhaal moet worden 
doorverteld, de geschiedenis moet worden bewaard. 
 
Neem contact op met ons op, bel of schrijf ons of  
stuur een e-mail:  
Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel.  
T.a.v. de secretaris, Jan Geerts, 013-5131833;           
 jan-ine.geerts@hetnet.nl.  
 

  

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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Vernieuwd !!!        Aan de gebruikers van de website van KBO-Brabant en SVM. 
 

U heeft een account voor de website van KBO-Brabant aangemaakt en maakt gebruik van het besloten 
deel, bijv. voor de foto’s of voor de rubriek Groet & Ontmoet, waarvoor u ingelogd moet zijn. Om gebruik 
te maken van informatie op het besloten deel van de nieuwe website moet u een nieuw account 
aanmaken.  
Ook wanneer u een account heeft om in te loggen voor de besloten onderdelen zoals die voor o.a. de 
kaderleden, moet u een nieuw account aanmaken. 
 

Daarvoor gaat u naar www.kbo-brabant.nl (met streepje tussen kbo en brabant) en klikt boven in het 
scherm op Inloggen. In het scherm vult u in: uw KBO-lidnummer, en uw huidige wachtwoord → klik dan op 
inloggen. 
Als u nog geen account hebt: klik op de blauwe knop Aanmelden bij ‘Nog geen gebruikersnaam en 
wachtwoord? En meld u dan online aan.’  
In het scherm vult u in de vakjes de gevraagde gegevens in. Klik vervolgens op versturen. Met dit formulier 
meldt u zich dus niet aan voor een lidmaatschap van een KBO-Afdeling, maar maakt u een account aan in 
de website van KBO-Brabant om in te kunnen loggen. 
U ziet nu een scherm met een ‘voorstel’ wachtwoord. U kunt uw eigen wachtwoord gebruiken en dat 
invullen. Als het systeem aangeeft dat het een zwak wachtwoord is, dan kunt u dit bevestigen; het wordt 
gewoon geaccepteerd. Zodra u het wachtwoord heeft ingesteld, kunt u gaan inloggen. Hierna ziet u het 
scherm van de nieuwe website van KBO-Brabant. Bekijk het en open de diverse onderdelen.  
U heeft nu tijdelijk twee accounts:  
Voor de oude website: www.kbobrabant.nl (zonder streepje tussen kbo en brabant). 
Deze blijft actief tot eind 2019. 
Voor de nieuwe website: www.kbo-brabant.nl (met streepje). 
 

Websites van de Afdelingen en Kringen: 
De websites van de Afdelingen, zoals ook van SVM, worden in de loop van dit jaar ook vernieuwd; daarover 
komt tijdig bericht. Tot die tijd kunt u de huidige website gewoon  bezoeken, ook het besloten gedeelte. 
 

Voor mensen die gebruik maken van Groet & Ontmoet? 
U heeft nu tijdelijk 2 accounts in de website van KBO-Brabant: 
➢ www.kbobrabant.nl  (tussen kbo en brabant staat geen streepje): als u op deze website naar Groet & 

Ontmoet gaat, staan daar uw oude advertentie(s) en/of gesprekken; deze blijven tot eind 2019 
beschikbaar; daarna vervalt uw account automatisch op deze website. 

     Te ondernemen stappen: 

• heeft u alleen een advertentie geplaatst en daar geen reacties op gehad, dan is het verstandig om 
de advertentie te verwijderen; 

• heeft u een advertentie geplaatst waar wel op gereageerd is en waardoor u gesprekken/contacten 
heeft, dan is het verstandig deze contacten te informeren dat uw advertentie verplaatst is naar de 
website www.kbo-brabant.nl (tussen kbo en brabant staat wel een streepje) 

• plaats de nieuwe advertentie op de nieuwe website van KBO-Brabant dus op www.kbo-brabant.nl 
(met streepje). 

 

Tot slot: 

• U kunt voorlopig de website van SVM gewoon bezoeken. Als het gaat wijzigen informeren we u. 

• U kunt met een nieuw account (maar dat kan met de zelfde gegevens als van het huidige account) in de 
oude en nieuwe website van KBO-Brabant en ook van SVM. 

• Misschien hebt u nog geen account: met uw e-mailadres is het zo gebeurd. 

• Uitgebreidere informatie komt op de website van SVM onder Nieuws. 

• Hulp nodig: bel naar de computerhulp Ad Dirkx ( 06-49077746) of Jan Geerts (013-5131833). We 
verzamelen de aanmeldingen en beleggen zo nodig een gezamenlijke bijeenkomst. 

 

Succes en een groet, 
Computerhulp van SVM. 

 

http://www.kbobrabant.nl/
http://www.kbobrabant.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.kbobrabant.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.kbobrabant.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/
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                                      programma 

 

  

Van 25 juli t/m 29 
augustus 2019 

 
SVM heeft voor alle senioren 50+ een zomerprogramma samengesteld. Dit bestaat uit een aantal 
ontspannende activiteiten in de periode van 25 juli t/m 29 augustus. Hier kunt u zich voor opgeven tegen een 
eigen bijdrage van € 5,00 per activiteit, als u lid bent van SVM of als u lid wilt worden van SVM. Anders 
betaalt u € 7,50. Bij deelname aan meer dan 4 activiteiten krijgt u er een gratis.  Het hangt van het aantal 
deelnemers af of een bepaalde activiteit wel of niet kan doorgaan. U krijgt dan bericht. 

Datum Activiteit  Bijzonderheden  

25 juli 
 
13.30 – 16.30 uur 
 
Minimaal aantal deelnemers 30 

Met de Parelexpress 
rondje door de Oisterwijkse en 
Moergestelse omgeving met pauze 
in de Gerrithoeve 

Opstapplaats St Jansplein 

31 juli 
 
14.00 - 15.00  
 
Maximaal aantal deelnemers 15 

Rondleiding door de nieuwe 
bibliotheek LOC hal in Tilburg 

U regelt zelf vervoer bv.met bus 
141 vanuit Moergestel 
 
Adres: Burg. Brokxlaan 1000 
Tilburg 

6 augustus 
 
14.00 – 15.30 uur 
 
Minimaal aantal deelnemers 10 

Excursie naar palingkwekerij 
Reyrinck 
Ontvangst met koffie; bezoek 
kwekerij en rokerij; na afloop 
traktatie 
 

 
U regelt zelf vervoer 
 
Adres: Vossenhoorn 9 Moergestel 

11 augustus 
 
14.00 – 16.00 uur 
 
Aantal deelnemers onbeperkt 
 

Lezing van Erwin de hoop, lid IVN 
en ex-boswachter over de flora en 
fauna  in en rond Moergestel 

Vindt plaats in Den Boogaard 

13 augustus  
 
14.00 – 16.00 uur  
 
Onbeperkt aantal deelnemers 

Een verhaal van rasverteller Paul 
Spapens over “Bijgeloof in 
Brabant”; achtergrond en foto’s; 
zeer hekenbaar voor iedereen. 

Vindt plaats in Den Boogaard 

17 augustus 
 
14.00 – 16.00 uur 
 
Maximaal aantal deelnemers 20 

Excursie bij Gilde St. Joris 
 
Ontvangst met koffie; uitleg en 
documentatie over het gilde en een 
schietoefening 

U regelt zelf vervoer  
 
Adres: Voorbij Oirschotseweg 32 
Moergestel  (nabij “Draaiboompje”) 
 

23 augustus 
 
14.00 – 15.00 uur 
 
Minimaal aantal deelnemers 10 

Excursie Reuzenbieren 
 
Ontvangst; rondleiding door 
brouwerij en een (bier)consumptie 

 
U regelt zelf vervoer 
 
Adres: “Reuselhoeve” 
Heinzenschedijk 1  

29 augustus 
 
14.00 – 16.00 uur 
 
Minimaal aantal deelnemers 10 

Bezoek “Kruid of Zo” praktijk voor 
natuurgeneeskunde en educatie, 
waarbij natuurlijke gezondheid 
centraal staat; met rondleiding door 
de tuin. 

 
U regelt zelf vervoer  
 
Adres: Oirschotseweg 69 
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                INSCHRIJFFORMULIER 

 
            

 

 
 

Van 25 juli t/m 29     
  augustus 2019 

 

Per persoon 1 formulier invullen ! 
 

Naam:……………………………………………………………………………….. 
 
Adres:…………………………………………………………………………….…. 
 
Tel:.……….….....................E-mail:……………………………….......…………. 
 
U bent  lid van SVM:          JA       U betaalt €5,00 per activiteit ( eentje gratis bij meer dan 4) 
                      NEE   U betaalt €7,50 per activiteit 
 
U wordt lid van SVM:         JA       U betaalt €5,00 per activiteit ( eentje gratis bij meer dan 4) 
                                           NEE   U betaalt €7,50 per activiteit 
U doet mee aan: 
 

 Aktiviteit  
  

aankruisen  
 

Te betalen 

1 25 juli De Parelexpress 
 

   

2 31 juli De LOC hal  
 

 

3 6 aug. Palingkwekerij Reyrink 
 

  

4 11 aug. Lezing Erwin de Hoop 
 

  

5 13 aug. Lezing Paul Spapens 
 

  

6 17 aug. St Joris Gilde 
 

  

7 23 aug. brouwerij Reuzenbieren 
 

  

8 29 aug. Kruid of Zo 
 

  

                                                            
                                                  TOTAAL te betalen  

 
 

 

Formulier Inleveren voor 15  juli aan de bar in Den Boogaard. 
 

Totaal bedrag voor 15 juli  betalen onder rek.nr.: NL38 RABO 0134532260 ten name van: 
SVM te Moergestel met vermelding van “Zomertour” 
 
 

Programma en inschrijfformulier zijn ook verkrijgbaar in den Boogaard. 

tel:.……….….....................E-mail:……………………………….......…………
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