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                      Secretariaat:                                           
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tel.: 06-49077746  
                                                                                                                                                                     

Agenda      

 

• 13 februari: Bingo 

• Attentie:Contributie SVM 2020 

• Belastingservice voor de aangifte 2019 (zie verderop) 
 

 

CONTRIBUTIE 2020 voor leden van SVM. 
Uw contributie voor kalenderjaar 2020 bedraagt € 22,- en wordt in de tweede helft van 
februari via automatische incasso uitgevoerd, als u indertijd een machtiging daarvoor 
hebt gegeven. 
Hebt u geen machtiging gegeven dan ontvangt u een nota om uw contributie over te 
maken aan SVM. 
Mocht u naar een andere bank zijn overgestapt of intussen een andere rekening hebben 
dan u bij SVM hebt opgegeven, ook dan krijgt u een nota. 
Mocht iets niet op de juiste wijze verlopen of hebt u vragen, neem dan contact op met de 
penningmeester van SVM, Frans Laureijssen, tel. 013-5132763 
penningmeester.svm@outlook.com 
 

 
 

                    Van de voorzitter 
 

 
Toos van Gool heeft aangegeven te stoppen met haar taken binnen de commissies 
Evenementen en Cultuur. Haar betrokkenheid en taken bij meezingkoor “Agge mar weg 
bent” blijven dezelfde. 
De directe oorzaak ligt in een verschil van mening over een door het bestuur genomen 
besluit inzake een andere gekozen vergaderstructuur en de communicatie hierbij. Haar 
beslissing vinden wij jammer, maar respecteren haar keuze.  
Haar jarenlange bijdrage in het bestuur, haar bevlogenheid en enthousiasme bij het 
organiseren van culturele en sociale evenementen zullen we node gaan missen.  

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:penningmeester.svm@outlook.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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“Levenskunst voor wie goed oud wil worden” 
 

 
MAANDAG 2 MAART : EERSTE FILM IN SERIE VAN DRIE 
 
De trialoog-filmvoorstelling is een vaste waarde in Oisterwijk en is aan zijn negende 
uitgave. Was in 2019 het centrale thema: “Hoop van generatie op generatie “ dan is in 
2020 het centrale thema: DANKBAARHEID.  
1ste film: The King’s Speech ( 2010) Regisseur: Tom Hooper. 
Winnaar 4 Oscars: Beste film, beste regisseur, beste origineel script en beste acteur Colin 
Firth. 
Het verhaal: The King’s Speech is het waargebeurde verhaal over Koning George VI, die 
om zijn stotterproblemen te overwinnen les kreeg van de eigenzinnige logopedist Lionel 
Logue. Direct na het overlijden van zijn vader en het oneervolle aftreden van zijn broer 
Edward, wordt Bertie (Colin Firth) gekroond tot Koning George VI van Engeland. Engeland 
staat op dat moment aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Zijn vrouw 
Elizabeth (Helena Bonham Carter) besluit contact te zoeken met de excentrieke Lionel. 
Ondanks een wat moeilijke start lijkt Lionel’s onorthodoxe methode zijn vruchten af te 
werpen: de Koning ontwikkelt niet alleen het vertrouwen in zijn stem om het volk toe te 
spreken, ook ontstaat een onverwachte, maar hechte vriendschap tussen George en 
Lionel. Vervolg op het witte doek …  
PLAATS: De Voorhof, Kerkstraat 64, Oisterwijk  
ENTREE: € 5,- ( welkomstdrankje inbegrepen)  
AANVANG middagvoorstelling: 14.00 uur  en avondvoorstelling: 19.30 uur  
Zaal open 30 minuten vooraf.  Reserveren niet nodig. 
WELKOM. 

Volgende data: maandag 16 maart met 2de film : Good Will Hunting ( 1997) 
Maandag  6 april met 3de film: Paterson (2016)  In maand maart meer hierover. 
 
 

Geef Elkaar de Hand: 12 februari 2020 
 

Op de bijeenkomst van woensdag 12 februari hebben we 
als gast Sjef van den Meijdenberg. Hij praat met ons over 
onze gezondheid en wel over de gevolgen voor het 
dagelijks leven als ons iets overkomt. Welkom op 
woensdag 12 februari van 13.30 uur tot 16.00 uur in den 
Boogaard. U kunt u aanmelden tot maandag 10 februari. 
Doe mee en wilt u meer weten over Geef Elkaar de Hand 
en ook voor het aanmelden kunt u bij onderstaande 

contactadressen terecht: 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 11 maart 2020 
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Leven in verwondering: woensdag 15 april 
 
Op 15 april presenteert Ronald Peeters een lezing in de vorm van beeldverhalen in muziek 
onder de titel: 
Fluistering der muzen 
Ronald Peeters zegt zelf hierover: Fluistering der muzen is de titel van de presentatie van 
mijn beeldverhalen in muziek. Fluistering der muzen is ontsproten aan de kunstenaar én 
de bioloog die ik in mij draag: ik laat mij leiden door mijn creatieve ingevingen en mijn 
geraaktheid door Moeder Natuur. In mijn beeldverhalen staat verwondering centraal. Met 
mijn passie voor kunstzinnige natuurfotografie creëer ik natuurbeelden die normaal voor 
ons niet direct waarneembaar zijn. De muziek bij de natuurbeelden heb ik zo gekozen dat 
muziek en beeld samenvloeien. 
 
Fluistering der muzen omvat een tiental beeldverhalen. Graag licht ik een tipje van de 
sluier: Swans’ delight gaat over levenskracht en schoonheid. Vliegende zwanen nemen 
ons mee op hun koninklijke vleugelslagen. (Pink Floyd). Wiegend in de wind neemt je mee 
in de wereld van ontluikende bosanemonen in een lentebos vol zangvogels en gaat over 
tederheid, schoonheid en overgave aan het licht. Levenslicht is een metafoor voor onze 
innerlijke wereld en gaat over de kracht van verwondering. We krijgen een inkijkje in de 
magische, haast surrealistische lichtwereld van mossen.  (Mozart, Saint-
Saëns, Vivaldi, Dvorák, Wagner, Respighi). 
Laat je verrassen: Fluistering der muzen is verstillend, adembenemend en wonderschoon! 
 
De lezing is toegankelijk voor alle senioren 50+ van de gemeente Oisterwijk en vindt 
plaats in Cultureel Centrum Den Boogaard te Moergestel, begin om 20.00 uur. 
 
Meld je aan via e-mail  lezingsvm06@gmail.com onder vermelding van naam en 
telefoonnummer vóór 10 maart 2020.  
Een definitieve aanmelding wordt bevestigd. 
 

Neemt u ook eens een kijkje op www.leveninverwondering.com 
 
 
Contact voor SVM Ludo Claessens 06 55994464 
Contact voor VSO Fons Klaasen     06 16433781  
 
  
 

                         

mailto:lezingsvm06@gmail.com
http://www.leveninverwondering.com/
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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 13 februari om 14.00 uur 

 
Let op de datum: donderdagmiddag 13 februari houden we weer onze gezellige 
maandelijkse bingo. Aanvang 14.00 uur in Den Boogaard. Wij hebben er zoals altijd weer 
zin in en gaan er samen met u een gezellige middag van 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! 
(deze bingo is ’n week eerder dan bijv. op de Moergestel-kalender staat vermeld!) 

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. 
 
 

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

 

mailto:carsmi@hetnet.nl
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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 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 WVO – de nieuwe naam is nu WIJ-vervoer Oisterwijk- 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. 
 

          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. 
Hebt u er rekening mee gehouden dat Windows 7 intussen door Microsoft niet meer wordt 
ondersteund en dus de beveiliging gevaar loopt als u van internet gebruik maakt. 
Steeds meer gaat digitaal: hebt u vragen, wilt u ondersteuning, neem contact met ons op. 
 

Carnavalsconcert in Den Boogaard          
 

 
Op donderdag 20 februari 2020 is er voor de senioren weer een carnavalsconcert 

georganiseerd. Dit concert wordt dit jaar verzorgd door: De Parelmuzikanten en het 

meezingkoor ‘Agge mar weg bent”!  

Het concert begint om 14.00 uur en is gratis te bezoeken. Het orkest en koor zullen hun 

gezellige repertoire ten gehore brengen gecombineerd met uiteraard wat carnavaleske 

nummers. 

 

mailto:henham@kpnmail.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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         DE VOICE SENIOR VAN MOERGESTEL 

Herhaalde oproep 

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 aan tot eind februari via het aanmeldstrookje  
(zie pag. 10) bij 
Nel Dirkx, Eysenbrand 7, 5066GC, Moergestel of per e-mail: neldirkx@gmail.com 
 
 

Alzheimer Café dinsdag 18 februari 

 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Locatie: De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk 
 

Thema: Ouder worden en autorijden 
Deze avond komt ouder worden en autorijden ter sprake. De ervaring leert  
dat het voor menig oudere steeds belangrijker wordt om auto te kunnen blijven rijden en 
daardoor onafhankelijk te blijven. Op het moment dat er lichamelijk 
en/of cognitief wat achteruitgang is, kan dit een lastig onderwerp zijn. Gastspreker 
Angelique Smulders komt als ervaringsdeskundige vertellen over hoe zij samen met haar 
schoonvader het traject van het niet meer autorijden heeft doorlopen. Zij benoemt hoe je 
als mantelzorger voor het dilemma kunt staan om hier het gesprek over aan te moeten 
gaan.  
Uiteraard is er na de pauze volop ruimte om met elkaar in discussie te gaan, uw eigen 
ervaringen te delen en vragen te stellen. 
Graag heten we u allen op 18 februari van harte welkom! Toegang is gratis. 

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

mailto:h.de.laat@ziggo.nl
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UNIEKE (DANS)AVOND IN DE SFEER VAN DE SIXTIES 
 

 

Op zaterdag 14 maart  a.s. speelt het orkest Experience muziek uit de jaren 60-70 in den 
Boogaard, aanvang 20.30 uur. Leden van de SVM hebben GRATIS toegang omdat de 
SVM deze avond financieel mede mogelijk maakt. Door de bon op pag. 10 in te vullen en 
mee te brengen hebt u GRATIS entree voor maximaal 2 personen. 
Voor de organisatie is het prettig, indien u even per e-mail laat weten wanneer je komt en 
met hoeveel personen: vriensadvies@home.nl 
 
 

Experience

 

Experience bestaat uit muzikanten die elk jarenlange ervaring hebben opgedaan in diverse 

bands en muzieksoorten. Die jarenlange bandervaring in verscheidene genres  heeft geleid tot 

een stevige muzikale basis voor de muziek die zij nu brengen. Muziek uit de jaren 60 en 70. 

Denk aan de The Rolling Stones, The Animals, The Beatles, The Moody Blues, The Kinks, 

maar ook The Bee Gees en nog veel meer.  

Hun muziek brengt je terug naar een nostalgisch verleden dat bij de meesten een 

onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Het is dan ook een feest van herkenning als deze 

band met enthousiasme de meest bekende songs speelt uit het roemruchte verleden van de 

jaren 60! 

De band bestaat uit 6 leden: Peter Gerits,  Leslie Kool, John Fisser, Jos Hendriks, Leon 

Nevels en onze dorpsgenoot Wil Oerlemans. 

Leon Nevels, drums en zang  

Leslie Kool, sologitaar en zang 

John Fisser, slaggitaar en zang  

Jos Hendriks, toetsenist 

Wil Oerlemans, zang, gitaar en mondharp 

Peter Gerits, basgitaar en zang 

 

  
Bandleider is de Moergestelnaar Wil Oerlemans.   
Namens de organisatie: Jan Vriens 

mailto:vriensadvies@home.nl
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GRATIS ENTREEBEWIJS       
 

(DANS)AVOND 14 MAART 2020 ORKEST EXPERIENCE 
  
Naam:  ……………………………………………………… 
 
Adres:  ………………………………………………………. 
 
Nog vragen???? Bel 06-53292635 
 
 
----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
 

AANMELDSTROOKJE “DE VOICE SENIOR 2020”.     

Naam: ……………………………………………………… 

 

Tel.nr.: ……………………………………………………... 

 

 solo 
   

  met ….. personen 
 

 

                                                                              

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

 

 

 

 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van maart is 

dinsdag 25 februari via redactienb.svm@outlook.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/

