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Agenda      
 

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

 
 

“Geef elkaar de hand” in augustus 2019 
 

                                                                   
                                

 

In augustus is er geen activiteit van Geef Elkaar de Hand. 
De volgende activiteit is op woensdag 11 september in den Boogaard, dat is erg kort 
na het verschijnen van de volgende Nieuwsbrief. Dus alvast noteren en tijdig 
aanmelden. 
Op 11 september hebben we een creatieve activiteit. Waar nodig krijgt u begeleiding. 
Doe mee met deze gezellige middag. Zoals steeds starten we om 13.30 uur en stoppen 
om 16.00 uur. Aarzel niet en doe mee. Meer weten, bel een nummer hieronder. 
Aanmelden voor iedereen tot 9 september bij Jacqueline Vis, tel. 013-5132523, 
Anny van Heeswijk, tel. 06-40130234 en Loes Kroon, tel. 013-5285713. 
 

 
 

  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 19 augustus. Voor vragen kunt 
U contact opnemen met Frans Pijnenburg, Kromweistraat 8, tel: 013-5131708. 
 

Geef Elkaar de Hand: 

in Den Boogaard 

 

Informatie voor deelnemers 

2019 
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       Samen uit eten met SVM op 30 augustus      
 

U kunt met SVM uit eten op vrijdag 30 augustus 2019 om 18.00 uur bij Café Cafetaria 
Epi. U betaalt voor het menu € 12,50 p.p., exclusief drankjes. U rekent na de maaltijd ter 
plaatse af. Aanmelden kan telefonisch tot en met 28 augustus door te bellen naar   
 013-5132465 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 maand: op vrijdag 27 september gaan we naar 
Proeflokaal Bregje.  
 

          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: door de steeds nieuwere tablets en smartphones kun je soms door 
de verouderde versie geen of onvoldoende contact meer maken met bijvoorbeeld de bank 
en de provider. Op je apparaat krijg je daarvan een melding. Oplossing? Updaten als dat 
het apparaat aankan, niet meer via de app maar via internet werken, een nieuwe tablet of 
mobiel kopen of een computer of laptop gebruiken voor bepaalde acties. 
 

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. 
 

Wijziging in het aanvragen van een gemeentelijke vervoerspas: inwoners van 80+ 
kunnen via een vereenvoudigde procedure een pas aanvragen. Informatie of hulp hierbij 
nodig, laat het ons weten.  

 

            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. 
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Wijziging boodschappendienst: met ingang van heden kunt u met een chauffeur van 
VVO volgens de regeling van VVO bij Jumbo boodschappen doen en deze daarna met de 
chauffeur meteen mee naar huis nemen. Dus u belt tijdig naar de coördinator  
06-34038895 en een afspraak wordt gemaakt om u op te halen en thuis te brengen met de 
boodschappen.  
 

 
“TREFPUNT Stanislaus” is een samenwerking tussen 
Park Stanislaus en Seniorenvereniging Moergestel – SVM. 
Het is een laagdrempelige toegang voor senioren uit 
Moergestel om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan 
activiteiten. U hoeft dus geen indicatie te hebben. U bent 
dus niet zorgafhankelijk.  
We wonen langer thuis en dan is het goed om contact te 

houden en actief te blijven. Daaraan levert het Trefpunt een bijdrage. U bent een paar uur 
uit uw eigen omgeving, hebt contact met leeftijdgenoten en mogelijk krijgt uw partner of 
mantelverzorger daardoor even tijd voor andere zaken. 
In het Trefpunt zijn vrijwilligers als begeleider / gastvrouw aanwezig. U krijgt een gesprek 
voordat u gaat deelnemen aan het trefpunt om wederzijds kennis te maken en helder te 
hebben wat het precies inhoudt.  
Het TREFPUNT is wekelijks op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 
uur. Mocht u een vervoersprobleem hebben, dan zorgen we voor een oplossing via VVO. 
Er zijn momenteel 4 plaatsen voor nieuwe gasten. Hebt u vragen of wilt u nadere 
informatie: bel Jan Geerts 013-5131883 of Erna van Assouw 013-5133465. Welkom. 

 

Vrijwilliger-gastvrouw zijn bij ’t TREFPUNT? 
Wilt u als vrijwilliger helpen: we heten u graag welkom. Kom gerust eens kennis maken. 
Om de paar weken hebt u een vrije middag en we houden rekening met uw vakantie. In 
overleg worden afspraken over aanwezigheid en taakverdeling gemaakt. Dat geldt ook 
voor het programma van ’t Trefpunt; dat maken we samen. U zult merken dat het er 
gezellig is. Wilt u op afroep beschikbaar zijn, ook dat kan. Bel naar een van de nummers 
hierboven. Onze gasten rekenen op u. 
 
 

Alzheimercafé  Oisterwijk- Moergestel dinsdag 20 augustus 2019 
 
 
 
 
 
 
 

De eerstvolgende avond van het Alzheimer café is op dinsdag 20 augustus.  
Het thema is: Juridische aspecten bij dementie, o.a. bewindvoering en mentorschap 
Kandidaat-notaris mw. Mr. J. Driessen van De Hair Vrijdag notarissen & Adviseurs is 
tijdens deze avond onze gastspreker. In een interview zal nader worden ingegaan op een 
aantal juridische ontwikkelingen, o.a. mentorschap, bewindvoering, levenstestament en 
wilsbekwaamheid.  
Als je naaste met dementie niet meer zelfredzaam is op zakelijk gebied is het belangrijk 
dat dit voor hem/haar wordt geregeld en dat rechten worden gewaarborgd. Wat kun je dan 
regelen, zowel voor je naaste met dementie als voor jezelf? 
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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 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 en aanmelden is niet nodig. 
Inloop vanaf 19.30 uur. Programma 20.00-22.00 uur in De Coppele, Prunusstraat 69, 
Oisterwijk. Informatie: Jeanne Verberk.Tel: 013-5284571. E-mail j.verberk@ziggo.nl  
Zie ook Facebook of website www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant 

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

 
75 Jaar Vrijheid – wat zegt het ons nu?  
 

We zijn bezig met de samenstelling van een boekje bij “75 
jaar Vrijheid”. We zijn nog op zoek naar meer 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 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.  
 

SVM doet mee met Rabo ClubSupport 
 

Samen vieren we de winst. Want iedere stem is geld waard!      
 

 Als lid van de Rabobank kun je vanaf 27 september stemmen op 
 je favoriete vereniging SVM. Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag  
 dan het lidmaatschap aan, zodat je straks je stem uit kunt brengen.  
 Het bestedingsdoel van SVM is: Vrijwilligers- bedankavond. 
 

Omschrijving bestedingsdoel: 
SVM zet zich in voor actieve deelname in de samenleving van haar seniorleden; voor 
bevordering van onderlinge sociale contacten en zelfredzaamheid. Het organiseren van 
activiteiten en ondersteuning op gebieden van welzijn en zorg zijn hiertoe belangrijke 
middelen. Om dit te realiseren zijn vele vrijwilligers nodig en onontbeerlijk. Zij zetten zich 
belangeloos in. Het bestuur van SVM wil hen uiteraard zoveel mogelijk "binden" en 
"koesteren". Dat gebeurt in de vorm van het aanbieden van een gezellige en 
ontspannende bedankavond op het eind van het jaar. 
Je doet toch ook mee?                Met vriendelijke groet, Ludo Claessens, secretaris SVM. 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van september is 

dinsdag 27 augustus bij de redactie: addirkx@hotmail.com 
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