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Agenda      

 

• 16 januari: Bingo 

• 17 januari: Dank-je-wel-avond vrijwilligers SVM 

• 23-24-25 januari: toneeluitvoeringen “De Tweede Jeugd” (zie pag. 8) 
 

2020 2020 

 
2020: Twee maal 20. Een jaartal dat mogelijk bij sommigen van u weer tot verbeelding zal 
leiden. In ieder geval wens ik u namens het bestuur een jaar waarin gezondheid bovenaan 
staat. Verder hoop ik dat het nieuwe jaar u vriendschap en genegenheid brengt; u vreugde 
en tevredenheid schenkt met geluk en voorspoed voor u en uw familie. Maar kijkt u ook 
even om naar uw naasten die dreigen in eenzaamheid of isolement te geraken? Samen 
sterk, samen voor elkaar! 
Henk van den Bijgaart, voorzitter 
 

Terugblik op de kerstviering 

 

 
Het was een echte viering. Op de eerste plaats een viering van samen-zijn. Het was 
zichtbaar en voelbaar. Er was veel onderling contact en iedereen genoot van het aanbod. 
Het optreden van Inspiration werd zeer gewaardeerd. Het eerste deel in het Nederlands 
was het beste te volgen. Het tweede deel was in het Engels. Allerlei kerstliederen kwamen 
aan bod, zowel ‘meezingers’ als stemmige muziek om stil van te genieten. De lunch was 
een feest. Het ontbrak aan niets. Grote complimenten voor het barteam dat dit geheel 
mede had verzorgd. De middag werd verzorgd door het gezelschap van Dave Hanhart. 
Dat was een belevenis op zich. Natuurlijk hadden zij ook een kerstrepertoire, maar 
daarnaast kwamen ook andere stijlen aan bod. Zowel jazzy werd gezongen als licht 
klassiek. Na de pauze begaven de zangers zich tussen het publiek, waarbij ook sommige 
aanwezigen hun zangkunsten konden laten horen. Al met al een zeer geslaagde 
kerstviering. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. We hopen op een zelfde 
mooi feest voor volgend jaar. Op de (nieuwe) website www.senioren-moergestel.nl 
vindt u een aantal foto’s onder FOTOALBUMS. 

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
http://www.senioren-moergestel.nl/
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/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Gelukkig_nieuwjaar.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Nieuwe website SVM is online!             
 

Het is inmiddels zover: de nieuwe website www.senioren-moergestel.nl is online. Ook 

deze website is ondergebracht bij KBO-Brabant. Ga gerust een kijkje nemen, ook al is nog 
niet alle info compleet. Inloggen kan met dezelfde gegevens, maar misschien is het nodig 
om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Dat kunt u doen middels het inlogscherm van 
KBO-Brabant. 
 
 

Sport- en Zorgatelier WYzorg – Gratis fittest voor senioren 65+ met            
vervolgtraject 

 

 
Wilt u in februari en maart uw kracht en conditie verbeteren en inzicht krijgen in uw 
gezondheid? Dan zijn WY op zoek naar u! Donderdag 6 februari om 10.30 uur start een 
nieuwe beweeggroep in Den Boogaard. Dit is uw kans. Bij de eerste les wordt d.m.v. 
vooraf vastgestelde oefeningen uw fysieke gezondheid bekeken.  
Denk aan: lenigheid, uithoudingsvermogen en kracht. Vervolgens werken wij wekelijks 
samen met u en uw buurtgenoten op een sportieve en ongedwongen manier aan uw 
balans, kracht en conditie. Dit doen we onder deskundige begeleiding van een 
bewegingsdeskundige. Na afloop van iedere les is er de mogelijkheid om onder het genot 
van een kopje koffie of thee bij te praten. U krijgt van ons dit traject gedurende januari en 
februari cadeau om GRATIS kennis te maken. Na 2 maanden kunt u doorgaan met een 
vervolg ‘bewegen in de wijk’ voor een bijdrage van €2,50 per les.  
 
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? Vooraf aanmelden is verplicht. Er zijn 
maximaal 15 plekken. Neem dan contact op met Jelle van den Elzen, 06-42059520 of 
jellevandenelzen@wyzorg.nl. 
  
 

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

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:jellevandenelzen@wyzorg.nl
https://askleo.com/the_first_eight_things_to_do_with_your_new_computer/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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5-Daagse cultuur- en muziekreis naar Berlijn 
 

 
Deze meerdaagse cultuur- en muziekreis naar Berlijn zal georganiseerd worden in het 
voorjaar van 2020 en wel van 7 mei t/m 11 mei. Wat mag u verwachten als u met ons 
mee gaat. Wij hebben voor u in deze reis het volgende in petto, alles inclusief:  

• Stadstour langs de Highlights van Berlijn o.l.v. deskundige gids 

• Bezoek concert in het Konzerthaus met het Konzerthausorchester 

• Bezoek aan de Deutsche Bundestag met rondleiding en toelichting 

• Back-stage rondleiding in de recent gerestaureerde Staatsopera 

• Concert Rias Kammerchor in de Philharmonie (facultatief) 

• Museumconcert in het Bodemuseum 

• Kamermuziekconcert 

• Bezoek Muziekinstrumentenmuseum 

• Bezoek Schloss Sanssouri 

• Boottocht over de Spree 

• Opera “Don Giovanni” W.A. Mozart in de Staatsopera (facultatief) 
  

• 1x Welkomdiner in hotel, 4x Ontbijtbuffet in het hotel, 3x Warme driegangen- lunch 
in restaurant  

• Verblijf in “Hotel Park Inn” ****hotel midden in Berlijn op Alexanderplatz 

• Vervoer per luxe touringcar  (Comfort Class) met ervaren chauffeur 

• Deskundige reisleiding van IC Productions 
 
We hebben deze eenmalige reis voor u kunnen boeken voor €775,00. Toeslag 1-
persoonskamer € 50,00 per persoon/per nacht. Boekingskosten € 30,-pb  en € 2,50 
calamiteitenfonds pb. U kunt zich voor deze eenmalige reis inschrijven tot zaterdag 29 
februari 2020. Een uitgebreid programma van deze reis zal, na uitwerking, geboekte 
contracten & programma’s en gelegde contacten voor deze reis, op aanvraag verkrijgbaar 
zijn. We adviseren u wel zo spoedig mogelijk op deze reis naar Berlijn in te schrijven, want 
vol is vol! Vertrek en aankomst bij de Leye, Baerdijk43, Oisterwijk; ook ophalen St. 
Jansplein Moergestel mogelijk. Tijden worden nog bekend gemaakt. 
Aanmelden bij: Ferdy Smit, Rietstraat 16 5062 HL Oisterwijk 013 52.111.44    e-mail 
carsmi@hetnet.nl Men moet zich aanmelden en het reisbedrag overmaken op rekening 
NL15 RABO 0168.973.979 t.n.v. VSO Oisterwijk onder vermelding van Berlijn 
LET OP: Als u met ons mee wilt, moet u zich wel aanmelden bij de organisator. 
Als u dat niet doet of alleen betaalt, heeft u zich niet aangemeld en wordt er geen plaats 
voor u gereserveerd. 
De aanbieding gaat alleen door bij voldoende deelname 
Bij geen doorgang wordt de betaling op uw rekening teruggestort. 
 

      donderdag 16 januari om 14.00 uur 

 
Donderdagmiddag 16 januari houden we weer onze gezellige maandelijkse bingo. 
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. Dus zorg dat u er ook bij bent. Wij 
verwelkomen u graag! 

mailto:carsmi@hetnet.nl
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Passiespelen Tegelen: zondag 7 juni 2020 
 

 

VSO en SVM bieden u aan een “bezoek aan de beroemde Passiespelen te Tegelen”. 
De Tegelse Passiespelen zijn al 88 jaar lang een begrip. Honderdduizenden hebben 
minstens één keer in hun leven een bezoek aan Tegelen gebracht om deze unieke 
theatergebeurtenis bij te wonen. Openluchttheater De Doolhof heeft zo’n 2700 overdekte 
en comfortabele zitplaatsen, het theater ligt in een voormalige kloostertuin. 
De 21ste editie van de passiespelen in Tegelen mag u gewoon niet missen. Regisseur 
Cees Rullens maakt er iets bijzonders van met een weldoordacht artistiek concept, een 
groot decor, nieuwe gecomponeerde muziek en nieuwe kostuums. Meer dan 400 
medewerkers zetten een gedenkwaardige theatervoorstelling voor u neer. Dit vijfjaarlijkse 
evenement, dat plaatsvindt in het majestueuze decor van Openluchttheater De Doolhof in 
Tegelen, is ontstaan in 1031 en uitgegroeid tot een theatergebeurtenis van internationale 
allure. 
Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven 
van Jezus, van de opwekking uit de dood van Lazarus, van de glorieuze intocht van Jezus 
in Jeruzalem, het laatste avondmaal met de twaalf Apostelen, het verraad door Judas, de 
door de Hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en 
uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. 
De Passiespelen vangen aan om 14.30 uur en duren 3 uur, met een pauze van ong. 3 
kwartier, vanaf onze opstapplaats rijden we rechtstreeks naar Tegelen in het Limburgse 
land, onderweg krijgt u in de bus een kopje koffie aangeboden. 
U kunt van te voren thuis lunchen of u neemt een lunchpakketje mee voor onderweg in de 
bus.  
Programma is incl. koffie/thee tijdens de reis, entree Passiespelen, diner op de terugweg.   
Prijs:   € 81,50 
Vertrek:   12.00 uur bij de Leije, Baerdijk 43, Oisterwijk en 15 minuten later Moergestel 

St. Jansplein. (15 min vooraf  aanwezig)  
Terugkomst: 22.00 uur / 22.30 uur bij de Leije, Baerdijk 43, Oisterwijk  
Aanmelden kan tot uiterlijk 30 maart 2020 bij Ferdy Smit: 0135211144 e-mail: 
carsmi@hetnet.nl 
Overmaking deelname direct bij inschrijving op rekening NL15 RABO 0168 973 979 ten 
name van KBO Oisterwijk onder vermelding van “Passiespelen” 
PS: uw definitieve deelname aan deze exclusieve Passiespelen gaat pas in als uw 
betaling binnen is. (vol is vol) 
De aanbieding gaat alleen door bij voldoende deelname. 
Bij geen doorgang wordt de betaling op uw rekening teruggestort. 
 
 

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. 
 
 

mailto:carsmi@hetnet.nl
mailto:henham@kpnmail.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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“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.  
 

 

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: 15 januari 2020 
 

Op de eerste plaats voor u allen de beste wensen voor 2020. 
Ook in 2020 gaan we weer maandelijks een activiteit 
organiseren. Doe mee en wilt u meer weten over Geef Elkaar 
de Hand, dan kunt u bij onderstaande contactadressen terecht. 
De eerste bijeenkomst van Geef Elkaar de Hand is op 
woensdag 15 januari van 13.30 uur tot 16.00 uur in den 
Boogaard. We praten eerst bij met een kop koffie of thee. 

Daarna is er tijd voor een gezelschapsspel. U kunt u aanmelden tot maandag 13 januari.  
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 12 februari 2020. 
 
 
 
 
 
 

mailto:pgelden@home.nl
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          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. 
Steeds meer gaat digitaal in onze hedendaagse wereld. Kunt u ermee uit de voeten of 
hebt u behoefte aan ondersteuning? Laat het ons weten en we helpen u op weg. 
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. 
 
 
 

         DE VOICE SENIOR VAN MOERGESTEL 

 

LEES DIT AANDACHTIG…EN GEEF JE OP!                                     

De Evenementencommissie van de SVM heeft het grandioze idee om onze 50+ leden met 

zangtalent uit te dagen om mee te doen aan een nieuw evenement:  

DE VOICE SENIOR 

De generale repetities vinden plaats op vrijdag 9 oktober in den Boogaard. De optredens 

zijn op zaterdag 10 oktober in den Boogaard. We accepteren solo’s, duo’s, trio’s, en kleine 

groepen, met of zonder eigen instrument. Muzikale begeleiding is noodzakelijk en gaat in 

overleg met de werkgroep. 

Voor iedereen die wil komen kijken en luisteren, zet alvast in uw agenda:   

zaterdag 10 oktober 2020:  de Voice Senior Moergestel. 

Geïnteresseerd? Meldt U dan nog in januari aan via het aanmeldstrookje (zie pag. 9) bij 
Nel Dirkx, Eysenbrand 7, 5066GC, Moergestel of per e-mail: neldirkx@gmail.com 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van februari is  

dinsdag 28 januari via redactienb.svm@outlook.com 

 

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

Deze foto van Onbekende auteur is 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:neldirkx@gmail.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Voice_Senior_(German_TV_series)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Belastingservice van SVM 2019-2020 

 
Informatie Belastingservice van SVM voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2019  
Voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 kunt u ook weer in 2020 terecht bij de belastinginvullers 
van Seniorenvereniging Moergestel. Zodra u een aangiftebrief inkomstenbelasting 2019 hebt ontvangen kunt u 
contact opnemen met de belastinginvullers.  
Voor wie is de belastinginvuller werkzaam  
       1. De Belastingservice is bestemd voor alle senioren die voldoen aan het inkomens- en leeftijdscriterium.  

       2. Leeftijd- en inkomensgrens.  
           De leeftijdsgrens is bepaald op minimaal de AOW leeftijd.  
           Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:  
           -  Zonder toeslagpartner € 35.000  

           -  Met toeslagpartner      € 50.000  

3. Invullen van een eenvoudige aangifte.  
De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting. De eenvoudige           
aangifte kan worden omschreven als een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor 
specifieke zorgkosten en giften en eventuele bezittingen in Box 3, indien deze gegevens eenduidig vastliggen.  
 
Door de belastinginvullers zal een machtigingscode worden aangevraagd. Zodra u deze code hebt ontvangen van de 
Belastingdienst dient u deze code door te geven aan de betreffende belastinginvuller die op het formulier vermeld 
staat. Met deze code kan dan de vooraf ingevulde aangifte worden opgevraagd.  
Om de aangifte vlot te kunnen afwerken verzoeken wij, voorafgaande aan het huisbezoek, u om de volgende 
gegevens klaar te leggen en of te ordenen.  
Daarbij gaat het om:  
a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over het jaar 2019;  

b. De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2018 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker 
over 2019 indien u beschikt over een eigen woning;  

c. Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag;  

d. De jaaropgaven van de bank;  

e. Rekeningen van specifieke zorgkosten en afrekeningen van de zorgverzekeraar over 2019;  

f. Bewijsstukken van gedane giften;  

g. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.  
Mocht u geen aangiftebrief voor het jaar 2019 hebben gekregen van de Belastingdienst, dan kan het toch 
interessant zijn om na te gaan of u dan belasting kunt terugkrijgen. U kunt vrijblijvend een beroep doen op de 
belastinginvullers om na te gaan of uw aangifte tot teruggaaf leidt en of u in aanmerking komt voor zorg- en/of 
huurtoeslag.  
Informatie over huurtoeslag 2020  
Om in 2020 in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan de volgende criteria voldoen:  
                                                                                                          Geen                                                  Met  
                                                                                                          toeslagpartner                                 toeslagpartner  
De rekenhuur mag maximaal zijn (kale huur + toeslagen)     737,14                                               737,14  
 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw 
leeftijd en samenstelling van uw huishouden.  
Vermogenstoets:  
                        - Maximaal vermogen per 01-01-2020                30.846                                              61.692  
 
Informatie over zorgtoeslag 2020  
Om in 2020 in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet aan de volgende criteria voldoen:  
                                                                                                            Geen                                                 Met  
                                                                                                             toeslagpartner                              toeslagpartner  
- Inkomenstoets tot maximaal                                                       30.481                                              38.945  

- Vermogenstoets maximaal per 01-01-2020                              116.613                                           147.459  
 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de belastinginvullers van SVM:  
                 - Jo van Dijk, Zandstraat 20, telefoon 013-513 1527 of e-mail:  jamvandijk20@gmail.com  

                 - Harrie de Laat, Schoolstraat 71, telefoon 013-513 2330 of e-mail:  h.de.laat@ziggo.nl  
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Alzheimer Café dinsdag 21 januari 

 

Thema “Wat is vergeetachtigheid en wat is dementie?” 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

Locatie: De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk 

Ans Mulders is op 21 januari te gast bij het Alzheimer café. Zij is specialist ouderenzorg bij 
Thebe en zal vertellen over het thema. Met andere woorden, wat is normaal in een 
verouderingsproces en wanneer spreek je van dementie? De eerste verschijnselen van 
dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Hoe kun je deze herkennen en 
wanneer zijn er signalen die aanleiding geven om contact op te nemen met uw huisarts? 
Van belang is ook om te weten waar en hoe hulp kan worden verkregen als je net de 
diagnose dementie hebt gekregen. Als specialist ouderenzorg heeft Ans Mulders veel 
kennis en expertise opgedaan over de ziekte dementie. Uiteraard is er na de pauze volop 
ruimte om in discussie te gaan met de gastspreker, uw eigen ervaringen te delen en 
vragen te stellen. Ans Mulders zal op integere wijze op uw vragen ingaan. Uiteraard is er 
na de pauze volop ruimte om in discussie te gaan met de gastsprekers en vragen te 
stellen. Graag heten we u allen op 21 januari van harte welkom! Toegang is gratis. 

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 

 

Toneeluitvoeringen “de Tweede Jeugd” in januari 

            
“De Tweede Jeugd” uit Moergestel speelt voor u in Den Boogaard de musical 
“Expo-cruise” geschreven door D.J. Eggengoor. 
 
De asociale familie Slekke wordt door de gemeente een woning toegewezen in een deftige 
buurt. Dit tot groot ongenoegen van de welgestelde buurvrouw, de weduwe Jo Brandaris. 
Als Jo eindelijk een vrouw voor haar zoon Valentijn heeft kunnen vinden, gaat ze dat 
vieren door een prachtige cruise te maken. Ze krijgt de schrik van haar leven, als zij merkt 
dat ook bekenden uit haar buurt aan boord zijn. Bovendien schijnt er ook iets aan de hand 
te zijn met de nieuwe vriendin van Valentijn. Wat dat is, verklappen we natuurlijk niet. 
Wij wensen u een fijne middag of avond.  
De uitvoeringen zijn: 
 

• Donderdag 23 januari a.s. om  14.00 uur 

• Vrijdag          24 januari a.s. om  20.00 uur 

• Zaterdag       25 januari a.s. om  20.00 uur 
 

 

 

mailto:j.verberk@ziggo.nl
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant
http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant
mailto:alzheimermiddenbrabant@gmail.com
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Tekencursus SVM 

 

“Iedereen kan tekenen” 
 
Dat is mijn stelligste overtuiging, daar geloof ik in. Natuurlijk 
zullen we geen Rembrandt worden; dat hoeft ook niet, maar 
met plezier tekenen in een groep onder deskundige leiding 
is wel heel mooi. Al enige jaren bestaat die mogelijkheid om 
bij SVM te leren tekenen, kennis te maken met 
kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis. Leren van elkaar 
in een gezellige sfeer op donderdagmiddag van 13.30 tot 
16.00 uur, in één van de ruimtes van Cultureel Centrum 
Den Boogaard. Om te leren omgaan met diverse materialen 
en technieken en vooral jezelf leren uiten op papier. 
Je kunt jezelf nog aanmelden, want hoe meer mensen hoe 
meer vreugd tenslotte. 
Op donderdag 9 januari starten we weer met een nieuwe 
cyclus van ongeveer 10 lessen. 
Misschien tot 9 januari en voor iedereen een creatief en 
kunstzinnig 2020.      Ruud Pluijms 
 
Wanneer u geïnteresseerd bent in deze cursus kunt u contact opnemen met: 
Paul Roozen, telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com  
 
 

ATTENTIE!!          Rectificaties jaarboekje 2020 
 
Pagina 16 Boetseren/keramiek  
* contactpersoon wijzigen in:  Netty Maas  mjwmaas@live.nl tel. 0651731532 
Pagina 48 Contactpersonen SVM bestuur 
*wijzigen e-mailadres Frans Laureijssen in: penningmeester.svm@outlook.com  
Pagina 49 Webmaster en redactie 
* wijzigen e-mailadres van addirkx@hotmail.com in redactienb.svm@outlook.com 
Pagina 50 Evenementenorganisatie 
*Nel Dirks moet zijn Nel Dirkx en tel.nr. wijzigen in 013-5132312 
Pagina 51 Huisartsenpost Tilburg  

* wijzigen telefoonnummer in 085-5360300 | Lage Witsiebaan 2A 

 
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
AANMELDSTROOKJE “DE VOICE SENIOR 2020”. 

 

Naam: ………………………………………………………. 

 

Tel.nr.: ……………………………………………………... 

 solo   

  met ….. personen 

mailto:activiteiten.svm@outlook.com
mailto:mjwmaas@live.nl
mailto:penningmeester.svm@outlook.com
mailto:addirkx@hotmail.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com

