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                      www.senioren-moergestel.nl 
                       
                      Secretariaat:                                           
                      e-mail: secretaris.svm@outlook.com 
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Redactie nieuwsbrief:                                       tel.: 0135133895 
e-mail : redactienb.svm@outlook.com                                   
tel.: 06-49077746                                                                                                                                                                      

Agenda      

 

• 12 december: KERST-BINGO 

• 13 december: 1000e MTV opname - uitzending 

• 19 december: Kerstviering   
 

Gewijzigde e-mailadressen  (herhaalde aankondiging) 

 

Nieuwe e-mailadressen  

Voorzitter SVM: Henk van den Bijgaart 
voorzitter.svm@outlook.com  
    

Secretaris SVM: Ludo Claessens 
secretaris.svm@outlook.com 

                                                                  

Penningmeester SVM: Frans Laureijssen 
penningmeester.svm@outlook.com 

  

Coördinator activiteiten: Paul Roozen 
activiteiten.svm@outlook.com 

  

Ledenadministratie: Rien Schilders 
leaweb.svm@outlook.com 

  

Webmaster: Ad Dirkx 
webmaster.svm@outlook.com 

  

Redactie Nieuwsbrief: Ad Dirkx 
redactienb.svm@outlook.com 

 

ATTENTIE! 

Bovenstaande e-mailadressen graag vanaf 

nu ook daadwerkelijk gaan gebruiken. 

Nieuwe website 
 
Uiterlijk op 1 januari 2020 en 
waarschijnlijk al half december is de 
nieuwe website van SVM online. Deze 
is, zoals de oude ondergebracht bij 
KBO-Brabant die ook een nieuw jasje 
heeft. Eerder hebben we al 
aangekondigd, dat we bezig zijn met 
deze nieuwe website. De website houdt 
dezelfde naam www.senioren-
moergestel.nl. De website is nog niet 
volledig, hij is in opbouw. Een aantal 
gegevens voor 2020 is nog niet 
beschikbaar. Ga maar gerust een kijkje 
nemen. Veel succes! 
U kunt inloggen met dezelfde gegevens 
zoals u gewend was. Het zal wel nodig 
zijn om de eerste keer dat u inlogt uw 
gebruikersnaam en wachtwoord 
opnieuw in te geven. Bent u de oude 
gegevens om in te loggen kwijt, maak 
dan gewoon een nieuw account aan op 
de website. Hulp nodig? Bel naar: 
Ad Dirkx 0649077746 
Jan Geerts 0135131833 
 

http://www.senioren-moergestel.nl/
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    Van de voorzitter 

 
December is gewoonlijk een drukke maand met aan het begin de Sinterklaasviering, dan 
al weer snel de voorbereidingen voor de Kerst en de plannen voor het nieuwe jaar. Maar 
de “feestmaand” is, als we de natuur willen volgen, ook de start van een periode van rust 
en stilte, waarin we misschien de kans nemen om terug te blikken op het afgelopen jaar. In 
die overpeinzing is er zeker even tijd om je lidmaatschap bij SVM onder de loep te nemen. 
Ben ik tevreden over mijn deelname aan activiteiten? Heb ik wensen of behoeftes waarbij 
SVM kan helpen of ondersteunen? Maar ook hoe ik als vrijwilliger kan bijdragen in de 
organisatie en de instandhouding van de vereniging. 
Bij deze laatste vraag doe ik vooral een beroep op de jongere senioren. Zij zijn nog volop 
actief, fris van lijf en geest en staan midden in de moderne samenleving. Hun kwaliteiten 
en vaardigheden hebben we hard nodig om de vereniging levend en bij de tijd te houden.  
Omdat  de behoefte aan vrijwilligers groot is en spontane melding moeilijk op gang komt, 
gaan we binnenkort onze leden hierover meer persoonlijk benaderen.  
Op het moment vragen wij ondersteuning op terreinen van bestuur, pr en communicatie,  
beheer van de website, belastinghulp en organisatie evenementen. 
 
  

Kerstviering op donderdag 19 december  2019   

 
Dit jaar vindt de kerstviering voor de senioren van Moergestel plaats op  
donderdag 19 december in Den Boogaard. Entreeprijs € 7,50 p.p. 
Kaartverkoop hiervoor is van 2  tot en met 13 december, eveneens in Den Boogaard. 
Of u kunt onder vermelding van “kerstviering” het bedrag overschrijven op rekening 
SVM NL38RABO 0134532260.  
Deze betaling wel graag vóór 14 december. Bij een bankbetaling krijgt U de 
toegangskaart bij de ingang van Den Boogaard op de dag zelf. We hanteren daar 
een lijst van alle mensen die per bank hebben betaald. 

 
Noteer de datum in Uw agenda: we hebben weer voor een mooi  programma gezorgd. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

• 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 
                            Welkom door de voorzitter, daarna een kerstverhaal. 

• 11.00 uur: een optreden van het koor Inspiration met toepasselijke liederen. 

• 12.30 uur: een uitgebreide lunch en ’s middags hebben we  Dave Hanhart  
weer bereid gevonden een optreden te verzorgen met 2 vocale  ensembles 
die samen een mix brengen van klassiek, modern, operette, Nederlandstalig 
en evergreens geheel in kerstsfeer. Deze  muzikale duizendpoot. had vorig 
jaar veel succes met zijn optreden.  

• 16.00 uur: afsluiting van onze kerstviering. 
 

Wij rekenen weer op een grote opkomst. 
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Senioren Expo 2020 

  
De leukste beurs voor 50-plussers in Brabant!  
Van dinsdag 14 t/m zondag 19 januari 2020 is er weer een Senioren Expo in het  
NH Conference Koningshof Veldhoeven. Adres: Locht 117, 5504 RM Veldhoven.  
Open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Op vertoon van het KBO-lidmaatschapspasje krijgen alle KBO-leden een korting van  4 
euro op de entreeprijs van 10 euro. Onze bezorgers van het blad ONS en de nieuwsbrief 
van SVM krijgen een gratis toegangskaart.  
Bekijk alvast de website  www.seniorenexpo.nl  voor het dagelijks podiumprogramma.  
U komt toch ook? 
 

Noteer in uw agenda: Dank-je-wel-avond! 

 
De jaarlijkse  “Dank-je-wel-avond” voor alle vrijwilligers wordt gehouden op vrijdagavond 
17 januari 2020. In de tweede helft van december volgen de persoonlijke uitnodigingen, 
indien mogelijk via de mail en anders per brief aan huis. 
 

Belastingservice van SVM 2019 - 2020 

In de Nieuwsbrief van januari volgt de informatie over de belastingservice. 

 

Uitnodiging kerstconcert Lucaskerk Tilburg     
 

 
Sinterklaas vertrekt alweer bijna uit ons land en dat betekent dat kerst niet lang 
meer op zich laat wachten. Om alvast in de sfeer te komen nodigen wij u graag voor 
het jaarlijkse kerstconcert van KBO-Brabant. Dat is dit jaar op woensdag 18 
december 2019 in de Lucaskerk in Tilburg. 
 
Koor Stella Vocalis uit Midden-Brabant verzorgt het muzikale gedeelte en zingt bekende 
én minder bekende kerstliederen. Natuurlijk wordt u van harte uitgenodigd om mee te 
zingen. Naast de kerstliederen is er tijd voor het kerstverhaal en voor een muzikale 
surprise. Omdat het concert deze keer centraal in Midden-Brabant wordt aangeboden, is 
er dit jaar maar één KBO-Brabant kerstconcert.  
Mis het niet en noteer de datum vast in uw agenda:  

woensdag 18 december 2019 
aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur. 

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Na afloop wordt een collecte gehouden. 
Locatie: Lucaskerk, Lage Witsiebaan 91, 5024 DH Tilburg. 
Het concert is georganiseerd door vrijwilligers van de werkgroep Identiteit & Zingeving van 
KBO-Brabant 
Voor informatie bel naar KBO-Brabant, Eva Geelen, 073 6444066 
 

http://www.seniorenexpo.nl/
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Live opname 1000e uitzending van MTV 

 

U I T N O D I G I N G 

 

Op vrijdag 13 december in den Boogaard en gratis toegang. Inloop vanaf 19.30 uur; het 

programma start om 20.00 uur. 

De opname is tevens die van de traditionele oudjaar-uitzending. De 1000e uitzending 

wordt gedeeltelijk live opgenomen. Er treden interessante gasten op en er is een Gèsselse 

Quiz waarbij de aanwezigen betrokken worden. U bent van harte uitgenodigd; u kunt erbij 

zijn op deze leuke avond in studio “MTV-den Boogaard” met ons eigen Gèssels publiek! 

 

 

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. 
 
 

 
“TREFPUNT Stanislaus” is een samenwerking tussen Park 
Stanislaus en Seniorenvereniging Moergestel – SVM. 
Het is een laagdrempelige plaats waar senioren uit 
Moergestel elkaar ontmoeten en deelnemen aan 
activiteiten. U hebt geen indicatie, dus u bent 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 middag 
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 
met ons voordat u gaat deelnemen aan het trefpunt om wederzijds kennis te maken en te 
weten wat het precies inhoudt. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Het TREFPUNT is wekelijks op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 
uur. Mocht u een vervoersprobleem hebben, dan zorgen we daarvoor via VVO. Er zijn 
momenteel 3 plaatsen voor nieuwe gasten. Hebt u vragen of wilt u aanmelden: bel Jan 
Geerts 013-5131883 of Erna van Assouw 013-5133465.  

 

 

Vrijwilliger-gastvrouw zijn bij ’t TREFPUNT? 
Wilt u als vrijwilliger helpen: we heten u graag welkom. 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. 

mailto:henham@kpnmail.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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Zorgverzekering in 2020: VGZ en KBO-Brabant 

SVM had tot heden via Kring Beekland een collectieve zorgverzekering bij VGZ. Vele 

leden hebben zich daarbij indertijd aangesloten. Intussen bent u wellicht al op de hoogte 

van de overgang van deze samenwerking naar de overeenkomst van VGZ met KBO-

Brabant. SVM en Kring Beekland steunen die van harte. U hebt ook al de nieuwe polis 

ontvangen voor 2020. Alle informatie over de samenwerking en de collectiviteit staan in 

het ledenblad ONS van november en december. 

Maakte u nog geen gebruik van de collectiviteit, dan kan dat alsnog. De voordelen en de  

regeling vindt u in ONS van november op blz. 33 en 35 en verdere informatie in ONS van 

december. 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. 

Nadere informatie of hulp nodig: e-mail naar Jan Geerts, jan-ine.geerts@hetnet.nl of bel 

013-5131833. 

 

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

Vrijwilligersvervoer in Moergestel   
 

 

Op de standaard van SVM in den Boogaard bevindt zich een flyer met alle 
vervoersmogelijkheden 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. 
 
 

Geef Elkaar de Hand: informatie voor deelnemers 
 

We naderen het eind van het jaar 2019: Kerstmis en Nieuwsjaar 
komen er aan. De laatste bijeenkomst van Geef Elkaar de Hand 
van dit jaar is op woensdag 11 december om 13.30 uur in 
den Boogaard. Deze middag staat in elk geval voor een deel in 
de sfeer van Kerstmis. Er komt een beetje creativiteit bij kijken. 
Doe mee en meld u aan tot maandag 9 december.  
Aanmelden bij Jacqueline Vis, tel. 013-5132523, Anny van 

Heeswijk, tel. 06-40130234 en Loes Kroon, tel. 013-5285713. 
De volgende activiteit van Geef Elkaar de Hand is op woensdag 15 januari 2020. 
Alvast fijne kerstdagen gewenst en een gezond 2020. 

http://www.vgz.nl/kbobrabant
http://www.npcf.nl/
http://www.zorgwijzer.nl/zorgpremie
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
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      donderdag 12 december om 14.00 uur 
 
Donderdagmiddag 12 december houden we onze gezellige bekende jaarlijkse Kerstbingo! 
Aanvang 14.00 uur in Den Boogaard. Wij hebben er zoals altijd weer zin in en we gaan er 
samen met u een gezellige middag van te maken. 
Er staat een gratis 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 weer voor leuke prijzen 
en dit keer draaien we speciaal voor Kerst een extra gratis(!) ronde! Zorg dat u er ook bij 
bent. Wij verwelkomen u graag! 
 

          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. 
 

Maak nu gratis kennis met De ouderenlijn 
 

 
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een gratis tijdelijk abonnement 
aan van De Ouderenlijn. Via De Ouderenlijn kunnen senioren op een makkelijke manier 
met elkaar in contact komen. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig; fijne 
telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en, desgewenst, vriendschappen 
aangaan. Van 15 december 2019 tot en met 15 februari 2020 krijgen deelnemers gratis 
250 belminuten per maand. Lidmaatschap van KBO-Brabant is niet nodig om deel te 
mogen nemen. Op 15 februari 2020 loopt het aanbod vanzelf af en houdt deelname 
op. Natuurlijk is het mogelijk om daarna het abonnement op eigen kosten te verlengen (€ 
15,- per maand, maandelijks opzegbaar). 
Hoe werkt het? 
Bij inschrijving geeft u onder meer aan welke interesses u heeft en op welke tijden u graag 
telefonisch contact wil met andere deelnemers. De Ouderenlijn belt u en een andere 
deelnemer met overeenkomende interesses op een tijdstip dat u beiden schikt en verbindt 
u met elkaar door. Uw telefoonnummer is onzichtbaar voor uw gesprekspartner en ook uw 
achternaam en adresgegevens worden niet bekendgemaakt aan de ander. Als een 
gesprek wel of juist niet naar tevredenheid verliep, kunt u dit achteraf aangeven aan De 
Ouderenlijn. Die zorgt er dan voor dat u vaker of helemaal niet meer met elkaar wordt 
doorverbonden. 
Inschrijven kan via www.aanmelden.deouderenlijn.nl  Mocht aanmelden via de website 
voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u ook contact opnemen met KBO-Brabant, via (073) 64 
44 066. Wij helpen u graag verder. 
 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van januari is 

dinsdag 31 december via redactienb.svm@outlook.com 
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
http://www.aanmelden.deouderenlijn.nl/

