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Doe mee, samen sterk, samen voor elkaar 
 
 

1. Voorwoord voorzitter  

 

Vitaal en ondernemend 

Vanaf de leeftijd van 50/60 jaar mag men zich senior noemen. Dat is voor menigeen even wennen, omdat 

het woord te vaak het gevoel oproept van ‘oud worden‘. “En aansluiting bij een seniorenvereniging die 

voor een groot deel bestaat uit 70 en 80 plussers is dan voorlopig nog niet aan de orde” denkt men dan. 

Maar SVM (Seniorenvereniging Moergestel) wil juist met de slogan ‘vitaal en ondernemend’ uitdrukkelijk 

een beeld uitstralen van een vereniging waar ook de ‘jongeren’ zich thuis voelen.  

 

 

 



Elkaar ontmoeten 

Ontmoeting ligt bij ons aan de basis van alles. Samen beleven, samen ervaren en genieten geven vooral zin 

aan het leven en dragen bij aan innerlijk geluk. En met de vele activiteiten op het gebied van ontspanning, 

educatie, cultuur en bewegen wil SVM hieraan bijdragen.  

 

Deelnemen aan de samenleving 

Wij willen met zijn allen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en volwaardig deelnemen aan de 

samenleving. De overheid stimuleert ons hiertoe. Als gevolg spelen dan gerelateerde zaken ten aanzien 

van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit,  

pensioenen en inkomen. Ook hierbij ondersteunt SVM uw belangen samen met regionale en landelijke 

organisaties. 

 

Zonder vrijwilligers geen vereniging 

SVM is er voor u. Ook inzake zorg en ondersteuning op individueel niveau. Bekend zijn de 

cliëntondersteuners die u helpen bij gemeentelijke Wmo-aanvragen. De vrijwillige ouderadviseurs die uw 

belastingaangiftes doen of de thuisadministratie mee verzorgen. SVM heeft vrijwilligers voor klussen aan 

huis, autovervoer, ICT-hulp of gastvrouw/-heer. 

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet overleven, zo ook SVM. Werving ervan binnen de organisatie 

heeft hoge prioriteit, zowel op bestuurlijk als uitvoerend terrein. De sociale belangeloze dienstbaarheid 

van een vrijwilliger kan zelfs voor nieuwe leden een reden zijn om zich bij SVM aan te sluiten. 

 

SVM wil een vereniging zijn die voortdurend met het volgen van de actualiteit in beweging is; die jong en 

oud aan zich wil binden met inspirerend beleid en aantrekkelijke activiteiten.  

 

Henk van den Bijgaart 

 

2.  Beleid en Organisatie  

 

SVM in cijfers 

Opgericht in   : 1957 

Afdeling van   : KBO-Brabant (met 300 afdelingen) 

Naamgeving   : sinds 2011 ‘SVM’  

     (Seniorenvereniging Moergestel) 

Aantal leden   : 750 (vanaf 50+) 

Verhouding man-vrouw : 36% - 64% 

SVM behartigt de belangen van alle senioren van 50 jaar en ouder en die van haar leden in het bijzonder. 

Met elkaar zetten we ons in voor actieve deelname van senioren in de samenleving, voor bevordering van 

onderlinge sociale contacten en zelfredzaamheid.   

 

Samen met KBO-Brabant en andere organisaties maken we ons sterk voor de belangen op het gebeid van 

welzijn, zorg, wonen, mobiliteit, werk en inkomen.  Ontmoeting en dienstbaarheid zijn belangrijke pijlers 

waarop het beleid steunt en van waaruit vele activiteiten voortkomen. SVM is een actieve vereniging die 

blijft zoeken naar wensen en behoeftes van senioren.   



 

Wat doet SVM allemaal voor u? 

• Belangenbehartiging op lokaal niveau richting gemeente en 

   externe instanties  

• Een gevarieerd en interessant sociaal-cultureel aanbod  

   activiteiten op het gebied van ontspanning, beweging,  

   cultuur, educatie en zingeving 

• Ondersteuning van haar leden door erkende adviseurs, zoals 

   hulp bij belasting, thuisadministratie en Wmo-zaken 

• Hulp bij gebruik van computer, laptop, printer, tablet en 

   smartphone 

• Een luisterend oor, klussendienst en regeling vrijwilligers- 

   vervoer via Buurtgenoten 

• Interessante informatie via een maandelijkse Nieuwsbrief,   

   SVM-website, ledenmagazine ONS (het maandelijkse leden 

   blad van KBO-Brabant) en het SVM-jaarboekje met alle activi- 

   teiten, informatie en nuttige tips 

• Een aanbod van kortingen bij lokale winkeliers en bedrijven  

   (zie kortingsboekje, eenmalig per jaar, bijgevoegd bij een 

   SVM nieuwsbrief) 

• Speciaal tarief bij medische keuring voor het rijbewijs. 

 

 

 

Lidmaatschap 

Voor een lidmaatschap betaalt u € 22,- euro per jaar. U kunt op elk moment lid worden.  U krijgt hiervoor 

11 keer per jaar het magazine ONS van de KBO-Brabant en de SVM-nieuwsbrief met daarin informatie over 

lokale activiteiten èn u krijgt toegang tot de verschillende lezingen en activiteiten. 

 

Voordelen Ledenpas 

Bij uw lidmaatschap hoort een ledenpas. Met deze ledenpas heeft u veel voordelen, o.a.: 

• Korting op de premie van een VGZ-zorgverzekering 

   www.vgz.nl/KBObrabant  

• Kortingen en voordeelregelingen zoals vermeld in het leden 

   blad ONS 

• Toegang tot juridisch advies 

• Collectieve korting op energieleveranciers 

• Korting op medisch hulpmiddelen 

Voor meer ledenvoordeel zie: www.onsledenvoordeel.nl |  

klantenservice@onsledenvoordeel.nl  | 085-4863363 

 

De ledenpas is persoonlijk en heeft geen einddatum, zodat u deze pas steeds kunt blijven gebruiken zolang 

uw lidmaatschap duurt. 

http://www.vgz.nl/KBObrabant
mailto:klantenservice@onsledenvoordeel.nl


Bij aan- en afmelding lidmaatschap en een verhuizing verzoeken wij u vriendelijk uw adreswijziging of 

wijziging telefoon en vooral e-mail door te geven aan onze ledenadministratie  

Contact: Rien Schilders, Raadhuisstraat 3, 

leaweb.svm@outlook.com  |  013-5131957. 

 

Privacy 

KBO-Brabant en SVM gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij alleen die 

gegevens opnemen en bewaren die u zelf, vrijwillig, verstrekt en die nodig zijn om u optimaal van dienst te 

kunnen zijn. Uw gegevens worden in een beveiligde ledenadministratie bewaard en worden onder geen 

enkel beding aan derden verstrekt. 

Communicatie met leden 

De communicatie met leden en potentiële leden is cruciaal. Het bestuur gaat daar het komende jaar extra 

aandacht aan  

besteden. Om met de leden in verbinding te staan zijn er verschillende communicatiekanalen. We noemen: 

• De (maandelijkse) nieuwsbrief, ingesloten in het magazine ONS 

• Nieuwsberichten over de vereniging in de Nieuwsklok 

• Nieuwsberichten via e-mail over specifieke activiteiten. Deze mails ontvangt u alleen als uw  

   mailadres bekend is bij de SVM-ledenadministratie: leaweb.svm@outlook.com    

• De SVM-website: www.senioren-moergestel.nl  

• Een nieuwe folder 

• Het SVM-jaarverslag 

• De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarbij alle  

belangrijke besluiten worden genomen en het bestuur zich  

verantwoordt t.a.v. de leden. Dit kunnen bijvoorbeeld besluiten zijn over de begroting en de jaarrekening. 

Bovendien kan de vergadering het bestuur machtigen tot het doen van bepaalde uitgaven. Daarnaast kan 

de vergadering het bestuur ook toestemming geven om bepaalde handelingen te verrichten. 

 

De kascontrolecommissie controleert het gevoerde beleid van de penningmeester van het bestuur. Ze kijkt 

of de financiën kloppen en of de boekhouding op orde is. 

 

Inloggen KBO-Brabant.nl 

De website www.kbo-brabant.n  geeft veel informatie. Voor het gesloten deel van de site moet u inloggen. 

U maakt eenmalig een account aan. Daarna kunt u steeds opnieuw inloggen. Daarvoor is nodig: 

• Uw KBO-lidnummer (staat op uw ledenpas) 

• Een wachtwoord, door u zelf aan te maken 

De website van SVM is een open site. Daar kunt u terecht zonder inlogprocedure. 
 

Samenwerking met KBO-Brabant 

 

SVM valt provinciaal onder KBO-Brabant, een professionele organisatie gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Met 

130.000 leden is KBO Brabant een van de grootste seniorenverenigingen van Nederland.  

Vooral provinciaal en landelijk behartigt zij in overleg met belangenorganisaties en overheid collectief uw 

belangen op allerlei terreinen van welzijn en mobiliteit, wonen en zorg, werk en inkomen.  

 

mailto:leaweb.svm@outlook.com
mailto:leaweb.svm@outlook.com
http://www.senioren-moergestel.nl/
http://www.kbo-brabant.n/


Zij initieert en begeleidt allerlei projecten en activiteiten.   

Voorbeelden zijn: Ons Vitaal Brabant (vitaliteitscheck), Ons Veilig thuis (veiligheid in en om de woning, 

valpreventie en inbraakpreventie/babbeltruc), KBO-Brabant Remembers (toneelproject), Jazz in Duketown 

(dansmiddag), Golfdag,  

Bridgekampioenschap, Natuurpoorten (fietsen of wandelen in de Brabantse Natuurpoorten). Met het 

magazine ONS worden de afdelingen op de hoogte gehouden van nieuws en informatie. SVM kan er 

terecht voor cursussen, opleidingen en juridische adviezen. 

 

KBO-kring Beekland 

Vereniging KBO-Kring Beekland is een bovengemeentelijke kring en omvat drie gemeenten: Goirle met de 

afdelingen Goirle en Riel, Hilvarenbeek met de afdelingen Hilvarenbeek en Diessen, Oisterwijk met de 

afdelingen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom en binnenkort ook Haaren.  

 

Elke afdeling is vertegenwoordigd in het kringbestuur/de kring -raad. Met elkaar en een 

vertegenwoordiger van KBO-Brabant worden de belangen van senioren behartigd die de afdeling 

overstijgen. De taken van de kring zijn, naast elkaar informeren, het stimuleren en coördineren van 

activiteiten van de afdelingen en die van KBO-Brabant.  

 

Middels overleg op gemeentelijk niveau, het regionaal en provinciaal overleg met KBO-Brabant, praat en 
beslist de kring (in)direct mee over actuele ontwikkelingen voor senioren. Zie verder de website van Kring 
Beekland: www.kringbeekland.nl 
 

3.  SVM en vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet draaien 

Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze vereniging en dus onontbeerlijk voor een gezonde en blijvende 

vereniging. Alle leden van SVM zijn van harte uitgenodigd om zich actief voor de vereniging in te zetten. 

‘Vraag je niet af wat SVM voor jou doet, maar wat jij doet voor SVM’. 

 

Welke hulp wordt gevraagd? 

• Extra ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten 

   met hand en spandiensten 

• Mensen met specifieke belangstelling voor een commissie:  

   wonen, zorg en welzijn, cultuur en evenementen 

• Vrijwilligers die zich willen inzetten bij het vervoer van mensen 

• Mensen die klussen willen doen bij leden thuis of 

   huisbezoeken willen afleggen bij zieken of eenzamen. 

 

Verder zoeken we nog mensen die ons willen helpen met het werven van nieuwe leden en mensen die zich 

willen inzetten op het gebied van PR en communicatie. 

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de  

secretaris van SVM. 

Contact: Ludo Claessens | secretaris.svm@outlook.com  | 013-5133895 

 

 

http://www.kringbeekland.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com


4.  Belangrijke data 2020 

 

Noteer alvast in uw agenda! 

 

• 17 januari   “Dank je wel” voor de vrijwilligers 

• 23, 24, 25 januari  Toneeluitvoering van “De Tweede Jeugd” 

• 26 maart   Algemene ledenvergadering + entertainment  

• april    Naar museum Huize Doorn 

•15 april  Thema-avond ‘Leven in verwondering’ Ronald Peeters 

• 4 mei   Dodenherdenking 

• 5 mei   Bevrijding 

• mei     5- daagse cultuur en muziekreis per bus naar Berlijn 

• 12 mei   Dagreis o.l.v. Corry Schoenmakers 

• 26 mei   Mariaviering in de kapel van de H. Eik 

• 7 juni   Passiespelen in Tegelen 

• juli-augustus  Zomertour: diverse activiteiten 

• oktober   Dag van de Senioren 

• najaar   Themamiddag/avond (VSO/SVM) 

• 17 december  Kerstviering Senioren 

 

Voor andere data zie het overzicht Sociaal-Culturele activiteiten, verder in dit boekje. 

 

Via de Nieuwsbrief en de website www.senioren-moergestel.nl  wordt u tijdig op de hoogte gebracht over 

eventuele nieuwe activiteiten en data. 

 

5.  Sociaal-Culturele activiteiten 

 

SVM organiseert activiteiten op het gebied van ontspanning, educatie, cultuur, creativiteit, bewegen en 

zingeving met extra aandacht voor kwetsbare ouderen.  

 

Hoogtepunten 2019 

We kunnen terugkijken op een goed bezocht en divers aanbod in het afgelopen jaar. Hoogtepunten waren 

een bezoek aan de Lochal in Tilburg als onderdeel van de Zomertour, een lezing door meesterverteller 

René Bastiaanse na afloop van de Algemene Ledenvergadering over het Roomse Katholieke  

leven, een lezing van Paul Spapens over bijgeloof, bezoek aan het Rijksmuseum en het Kröller-Müller 

Museum, de Jeroen Bosch wandeling in Den Bosch, de vele bingomiddagen, de gezellige samen uit etentjes 

en de belevingstocht naar vrijheid in het kader 75 jaar bevrijding Moergestel. 

 

Den Boogaard 

De activiteiten vinden voornamelijk plaats in Den Boogaard in Moergestel. Dit is de ontmoetingsplaats voor 

alle leden. Voor specifieke doelgroepen worden ook bijeenkomsten in  

Stanislaus georganiseerd. 

Adres Den Boogaard: St. Jansplein 5, Moergestel |  013- 2073444. 

http://www.senioren-moergestel.nl/


 

 

 

Interesse in deelname aan activiteiten? 

Wanneer u geïnteresseerd bent om aan een activiteit deel te gaan nemen kunt u de activiteit gewoon 

bezoeken of contact opnemen met de  coördinator van de betreffende activiteit. 

Verder houden we u op de hoogte van alle activiteiten via de maandelijkse Nieuwsbrief en de website. 

Mocht u ook per e-mail op de hoogte willen worden gehouden, zorg dan dat uw e-mailadres bekend is bij 

de ledenadministratie  

leaweb.svm@outlook.com  

 

Kosten deelname 

Per activiteit betaalt u een bijdrage. Deze verschilt per activiteit. 

Niet-leden en of leden van andere KBO-afdeling betalen voor deelname aan een activiteit € 10,00 extra 
vanwege de organisatiekosten door SVM. 
 

Activiteiten  

Hieronder vindt u een lijst van meer dan twintig verschillende activiteiten, georganiseerd door SVM of 

derden, op alfabetische volgorde gerangschikt. Deze zullen ook regelmatig terugkomen in de maandelijkse 

Nieuwsbrief. 

 

Bewegen in de wijk 

Waar en wanneer: Den Boogaard (2e etage):  

    Dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur 

   Donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur  

                                       Sporthal Stokeind: woensdag  

   van 8.45 tot 9.45 uur 

Periode:  Het hele jaar door m.u.v.de officiële  

   vakantieperioden 

Kosten:  Gratis eerste les, daarna € 2,50 per keer  

   (halfjaarlijkse incasso) 

Kleding:  Makkelijk zittende kleding en  

   sportschoenen 

Begeleiding:           Bewegingsdeskundige 

Organisatie:  Sport- en Zorgatelier WYzorg 

Contactpersoon: Jelle van den Elzen 

Aanmelden:           jellevandenelzen@wyzorg.nl  

   085 4868390 | 06 42059520 

Info:          www.wyzorg.nl  

 

 

 

 

 

mailto:leaweb.svm@outlook.com
mailto:jellevandenelzen@wyzorg.nl
http://www.wyzorg.nl/


Biljarten “Krijt op tijd” 

Dag:   Maandag en woensdag  

Tijd:    van 13.00 tot 17.30 uur 

Periode:  Het gehele jaar door, met uitzondering van de maand augustus 

Contactpersoon:      Nico van Helvoirt 

                                    nicovanhelvoirt@home.nl  | 013-5131844                                    

 

Biljarten 55+ 

Dag:    Dinsdag en donderdag  

Tijd:   van 13.00 tot 17.00 uur 

Periode:   Het gehele jaar door 

Contactpersoon: Frans Lauterbach 

   franslauterbach@planet.nl  | 013-5132589 

 

Biljarten “De SVM Driebandenclub” 

Dag/tijd:  Maandagavond van 19.00 tot 23.00 uur. 

Periode:  Het hele jaar m.u.v. de maanden juli en augustus.  

Contactpersoon: Ted Verhof 

   tedverhof46@gmail.com  | 013-5132534 

 

Bingo 

Dag/tijd:  Donderdag, aanvang om 14.00 uur 

Data:   16-01 | 20-02 | 19-03 | 16-04 | 17-09 |15-10 | 

   19-11 | 10-12 

Contactpersonen: Joke van Asch 

   oerle796@planet.nl | 013-5132268 

Contactpersonen:  Addy van Gorp  

   addyvangorp@ziggo.nl  | 013-5131123 

 

Boetseren  (Uitsluitend voor personen met een handicap) 

Dag/tijd:  Donderdagmorgen van 09.30 tot 11.45 uur 

Periode:  09-01 t/m 26-03 en van 25-09 t/m 17-12 

Docent en   Ineke van de Loo 

contactpersoon: mvandeloo@home.nl  | 013-5131259 

 

Boetseren/keramiek 

Dag/tijd:  Vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.45 uur 

Periode:  03-01 t/m 24-04 en van 16-10 t/m 18-12 

Docent:  Leon Verhoeven |  013-5131814 

Contactpersoon: Maria van de Sande 

   janmariasande@kpnmail.nl  | 013-5131472 

 

Computerhulp 

mailto:nicovanhelvoirt@home.nl
mailto:franslauterbach@planet.nl
mailto:tedverhof46@gmail.com
mailto:addyvangorp@ziggo.nl
mailto:mvandeloo@home.nl
mailto:janmariasande@kpnmail.nl


Hulp nodig bij vragen of problemen met uw computer, laptop, printer, tablet of smartphone/mobiel?  

Dag/tijd:  Bel of mail voor een afspraak voor hulp aan huis  

Kosten:   € 5,- per uur 

Contactpersonen: Ad Dirkx | addirkx@hotmail.com  |0649077746 

   Jan Geerts | jan-ine.geerts@hetnet.nl  | 013-5131833 

 

 

Fietsen  

Dag/tijd:  Maandag, vertrek 13.00 uur vanaf  

   St. Jansplein 

Periode:  Van april t/m september 

Afstand:  ca. 25/35 km 

Contactpersoon: Rikie van den Berk | 013-5133586 

 

Handvaardigheid 

Dag/tijd:   Dinsdagmorgen, vrije inloop tussen   

   9.00 en 11.30 uur 

Periode:  07-01 t/m 30-06 (niet op 25-02) en 

   van 01-09 t/m 22-12. 

Contactpersoon:  Cor Hendriks 

                            gielencorhendriks@gmail.com  

   013-5132372 

  

Kaarten 

Dag/tijd:  Vrijdagavond van 19.30 tot 22.30 uur. 

Periode:  Het gehele jaar m.u.v. de maand augustus. 

Contactpersoon: Leny Swinkels 

                             a.swinkels01@ziggo.nl   

   013-5131672 

Kalligrafie 

Dag/tijd:  Donderdagmorgen van 9.15 tot 11.45 uur 

Data:   09-01 / 23-01 / 06-02 / 20-02 / 05-03 /  

   19-03 / 02-04 / 10 / 24-09 / 08-10 /  

   22-10 / 05-11 / 19-11 / 03-12 

Docent:  Clasien van Dijk, 073-6565096 

Contactpersoon: Johanna van de Wouw 

   jintgroen@hotmail.com   

   013-5131676 

 

Klassieke Muziek 

Dag/tijd:  Donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur 

Data:   16 jan. / 30 jan. /13 feb. en 5 maart, data 

   najaar zijn nog niet bekend  

mailto:addirkx@hotmail.com
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:gielencorhendriks@gmail.com
mailto:a.swinkels01@ziggo.nl
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   (zie nieuwsbrief) 

Docent :  Leo Wolfs 

Contactpersonen: Ria Colsen,  

   riacolsen46@gmail.com  |013-5133847 

   Marijke Festen  

   festen.m@gmail.com | 013-5131463 

 

Leeskring 

Dag/tijd  Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

Data   10 jan. /14 feb. /20 mrt. /24 apr. / en 25 juni 

                                       Data in najaar zijn nog niet bekend  

   (zie nieuwsbrief) 

Contactpersonen: Ria Colsen 

   riacolsen46@gmail.com  | 013-5133847 

   Marijke Festen  

   festen.m@gmail.com | 013-5131463 

 
Mariaviering H. Eik in Spoordonk 

In 2020 gaat SVM op 26 mei op bedevaart naar de H. Eik. In de  

Nieuwsbrief komt tijdig alle informatie. 

                                      

Meezingkoor “Agge mar weg bent” 

Dag/tijd:   Repetitie woensdagavond van  

   20.00 tot 22.00 uur 

Periode:  Het gehele jaar in de even weken  

   (niet op 23 december)  

Contactpersoon: Toos van Gool-Groenen  

                             toosvangoolgroenen@outlook.com  

   013-5136170 

 

 

 

Museum Plus Bus  

Eerdere bezoeken waren aan het Mauritshuis, de Hermitage, het Rijksmuseum, het Cobramuseum, het 

Joods Historisch Museum, het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum.   

 

Dag/tijd:   nader informatie volgt via de  

   Nieuwsbrief en mail? 

Periode:  nog onbekend, wordt nader bekend  

   gemaakt via de SVM-nieuwsbrief 

Contactpersoon: Ludo Claessens 

   secretaris.svm@outlook.com  

   013-5133895 

 

mailto:riacolsen46@gmail.com
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Nordic Walking 

Dag/tijd:  Maandagmorgen vanaf 9.30 uur 

   Twee groepen: één groep loopt ca. 1½ uur,  

   de andere groep loopt ca. 2 uur 

Plaats:   Vertrek vanuit Den Boogaard 

Periode:  Het gehele jaar 

Contactpersoon: Jan van Ganzewinkel 

   jvanganzewinkel@home.nl  

   013-5131408 

 

Samen koffie drinken en/of samen eten 

SVM organiseert regelmatig leuke uitjes om samen te eten. Elke keer op een andere locatie. Houd u 

hiervoor de informatie in de SVM nieuwsbrief goed in de gaten. Opgave via het  

genoemde restaurant. 

 

Periodiek koffie-uurtje 

Op de 3de maandag van de maand om 09.45 uur bent u steeds welkom in Den Boogaard waar u, onder het 

genot van een heerlijk kopje koffie of thee, gezellig bij kunt kletsen. 

 

U kunt ook koffie drinken bij het Inlooppunt in Oisterwijk in de Kerkstraat 48. 

 

Meer informatie: www.inlooppuntoisterwijk.nl  

Voor de mensen, die gebruik willen maken van de  

vervoersvoorziening van het inlooppunt kan contact worden opgenomen met Ingrid Oosterling  

 06 17 173091  ingridoosterling@contourdetwern.nl  

 

U kunt natuurlijk ook gezellig gaan eten en praten bij de restaurants in de verzorgingstehuizen: Stanislaus, 

Catharinenberg en De Vloet. Tijd: 12.00-13.30 uur. 

 

Voor reservering bel even een dag van te voren: 

• Stanislaus in Moergestel  013-5139320 

• Catharinenberg in Oisterwijk 013-5294999 

• De Vloet in Oisterwijk   013-5238700 

• Inlooppunt in Oisterwijk   013-5286440 

 

De adressen van de locaties vindt u in de wegwijzer. 
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Stijldansen 

Dag/tijd:  Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur 

Periode:   08-01 t/m 25-03 (niet op 26-02)  

   en van 23-09 t/m 16-12 (niet op 21-10)  

Docent:  Nico Kuiper | 013-5366034 

Contactpersoon: Frans Laureijssen 

   franslau@ziggo.nl  

   013-5132763 

 

Tekenen en schilderen 

Dag/tijd:  Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 

Periode:  07-01 t/m 28-04 (niet op 25-02)  

   en van 01-09 t/m 29-12 

Contactpersoon: Corry van den Heuvel 

   cojohe@ziggo.nl  | 013-5131196 

 

Tekenlessen 

Dag/tijd:  Donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 

Periode:  Data nog niet bekend (zie Nieuwsbrief) 

Docent:   Ruud Pluijms | 013-8226459 

Contactpersoon: Paul Roozen 

   paulroozen@ziggo.nl  | 013-5131651 
 
Toneel “De Tweede Jeugd” 

Dag/tijd:  Repetitie op woensdag van  

   19.30 tot 23.00 uur 

Uitvoering op:  23, 24 en 25 januari 

Docent/regisseuse:     Mevr. W. Schut 

Contactpersoon: Cees van Dijk 

   cav.dijk3@gmail.com  | 013-5131939 

 

Voordrachten 

SVM organiseert gedurende een jaar diverse interessante voordrachten. Zoals afgelopen jaar een 

voordracht van René Bastiaanse over het rijke Roomse leven en Paul Spapens over bijgeloof en geloven. 

In 2020 zullen ook weer diverse voordrachten worden georganiseerd. Houd hiervoor de maandelijkse 

Nieuwsbrief goed in de gaten.  

 

 

 

 

 

 

mailto:franslau@ziggo.nl
mailto:cojohe@ziggo.nl
mailto:paulroozen@ziggo.nl
mailto:cav.dijk3@gmail.com


 

Zwemmen in Den Donk - ontmoeting in beweging 

Deelnemers kunnen op maandagochtend instappen in de Parel Express en meedoen aan een gezellig 

beweegprogramma in zwembad Den Donk in Oisterwijk.  

 

Dag/tijd:  Maandagmorgen, om 9.15 uur vertrek 

   vanaf Den Boogaard met de Parel Express  

   naar zwembad Den Donk 

Activiteit:  Zwemmen van 10.00-11.00 uur 

Periode:  Het gehele jaar m.u.v. de vakantieperiodes 

Voor wie:  Minimum leeftijd is 55+ 

Kosten:   € 2,50 per keer, contant afrekenen bij  

   het zwembad  

Informatie:   Karin Rentmeester | 0647933872 

 
 

6.  SVM: Zorg of hulp nodig? 

 

Naast het organiseren van vele activiteiten, themabijeenkomsten, cursussen en 

ontspanningsbijeenkomsten heeft de  

Seniorenverenging Moergestel (SVM) ook een aantal vrijwillige seniorenadviseurs op het gebied van 

belastingservice en thuisadministratie en ook gecertificeerde onafhankelijke Wmo- cliëntondersteuners. 

 

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen: 

• Cliëntondersteuning 

• Seniorenadvisering 

• Belastingservice 

• Thuisadministratie 

• Buurtgenoten – eenzaamheid 

• Vrijwilligersvervoer (VVO) 

• Wonen 

 

Cliëntondersteuning  

Als u specifieke zorg of hulp(middelen) nodig heeft, kunt u de gemeente vragen om u te helpen. Dat is 

geregeld in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente kijkt dan naar uw situatie en 

wat uzelf of met hulp van uw omgeving kunt oplossen. Als dat niet (helemaal) lukt dan kunt u hulp krijgen. 

Bijvoorbeeld hulp in de huishouding, vervangend vervoer of een traplift. Zo kunt u zolang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen 

 

De gemeente probeert via een zogenaamd keukentafelgesprek zich een beeld te vormen. Wat kan iemand 

zelf nog en hoe kunnen vrienden en familie daarbij helpen. 

 

 

 



 

De cliëntondersteuner kan helpen met de voorbereiding van dit keukentafelgesprek. Dat is belangrijk, want 

op basis van dit gesprek besluit de gemeente welke middelen u vanuit de Wmo krijgt. De 

cliëntondersteuner kan als u dat wenst ook met u mee naar dit gesprek en controleert later ook of het 

verslag van het gesprek correct is.  Dat is belangrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente 

welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de 

cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken. 

De cliëntondersteuner staat u dus bij, komt voor uw belangen op bij een Wmo-aanvraag bij de gemeente.  

 

Aan de diensten van de cliëntondersteuner zijn geen kosten verbonden. De ondersteuner heeft een 

opleiding gevolgd en is gecertificeerd. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw aanvraag en de besluiten die u 

neemt.  

 

Contact SVM-cliëntondersteuners in Moergestel: 

• Henny Hamers-de Jong |  henham@kpnmail.nl  | 013-5136382 

• Jan Geerts | jan-ine.geerts@hetnet.nl  | 013-5131833 

 

Seniorenadvisering 

De ouderenadviseur, een geschoolde vrijwilliger, zorgt speciaal voor de individuele belangenbehartiging. 

Op verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert deze over regelgeving en voorzieningen op de 

terreinen van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en deelname aan de samenleving. Zo nodig verwijst 

deze u door.  

De hulp en het advies van de ouderenadviseur is gratis. U kunt telefonisch contact opnemen en een 

gesprek bij u thuis hebben. 

Neem contact op met een van de SVM-ouderenadviseurs:  

• Corry de Jong: kaatdejong@ziggo.nl  | 013-5133295 

• Jan Geerts:  jan-ine.geerts@hetnet.nl  | 013-5131833 

 

Belastingservice   

De Belastingservice is bestemd voor senioren die voldoen aan de leeftijds- en inkomensgrens bij het 

verzorgen van aangiften in komstenbelasting. De leeftijdsgrens is bepaald op minimaal de AOW leeftijd. Als 

inkomensgrens voor de doelgroep geldt: 

• Voor alleenstaande € 35.000,- 

• Voor gehuwden/samenwonende € 50.000,-. 

 

De Belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften of teruggave van de 

inkomstenbelasting voor particulieren. 

De Belastingservice verzorgt ook bij de aanvraag of wijzigen van de huur- en zorgtoeslag. 

Jaarlijks wordt in de Nieuwsbrief van SVM in de maanden januari/februari en maart nadere mededelingen 

gedaan over de inhoud van de Belastingservice, zoals inkomensgrenzen en vermogensgrenzen voor de 

Zorgtoeslag en de Huurtoeslag. Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting wordt tevens 

gecontroleerd of u in aanmerking komt voor toeslagen. Zo nodig krijgt u hulp bij het invullen bij de 

aanvragen of wijzigen van deze toeslagen. 
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Wilt u gebruik maken van de belastingservice of wilt u meer informatie? 

Contactpersonen: 

• Harrie de Laat: h.de.laat@ziggo.nl  | 013-5132330 

• Jo van Dijk: jamvandijk20@gmail.com  | 013-5131527 

 

Thuisadministratie  

Thuisadministratie is een dienst om senioren te helpen hun administratie op orde te krijgen. Soms is er 

plotseling hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat de partner altijd de administratie deed en daar nu niet meer toe 

in staat is. Het kan best lastig zijn om de administratie ineens zelf te moeten doen. De administratieve 

ondersteuners van de SVM bieden hulp om ervoor te zorgen dat uw financiën en uw administratie weer 

overzichtelijk worden. Ze helpen u met het ordenen van uw post en verdere administratie. Bovendien 

geven ze informatie over het regelen van geldzaken en het invullen van diverse formulieren. Waarschijnlijk 

kunt u daarna weer zelf verder. De begeleiding vindt plaats bij u thuis. 

Bent u op zoek naar hulp of meer informatie bij uw administratie dan kunt u terecht bij een van de SVM-

ouderenadviseurs:  

• Corry de Jong: kaatdejong@ziggo.nl  | 013-5133295 

• Jan Geerts: | jan-ine.geerts@hetnet.nl  | 013-5131833 

 

Buurtgenoten Moergestel   

De eenzaamheid oplossen kan niemand, maar de eenzaamheid doorbreken kan iedereen.  

Buurtgenoten wil de sociale leefbaarheid in de wijk bevorderen door hulp en informatie te geven aan 

oudere buurtgenoten op allerlei praktisch niveau. 

Soms kan ook het vervoer een probleem zijn. Buurtgenoten kan hulp, begeleiding of vervoer regelen, zodat 

u wel aan een activiteit kunt deelnemen. Voor een klein klusje in huis kan Buurtgenoten een beroep doen 

op ‘Buurtklussers’, vrijwilligers die hun diensten graag aanbieden. Over al deze voorzieningen kan 

Buurtgenoten u informeren en behulpzaam zijn.  

 

Of misschien wilt u gewoon eens praten en een luisterend oor. Sociale contacten zijn onontbeerlijk voor 

een gezond leven. Buurtgenoten kan u in contact brengen met een vrijwilliger voor een bakje koffie, een 

wandelingetje of er even tussenuit.  

Buurtgenoten heeft Moergestel opgedeeld in 7 kleine buurten (zie overzicht) met in elke buurt een eigen 

team van vrijwilligers: de Buurtgenoten.  

 

De vrijwilligers werken samen met alle in de gemeente voor  

senioren werkende organisaties, zowel met vrijwilligers als van beroepskrachten.  

Interesse? Meld u aan via de coördinator van Buurtgenoten, Buurtklussers en Vrijwilligers vervoer. 

Contact: Piet Gelden | Oisterwijkseweg 68 

  pgelden@home.nl  | 013- 5131609  
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Overzicht buurtgenoten: Contactpersonen per wijk 

 

Buurt 1: Kloosterlaan e.o. 

 Toos van de Sande | Herengoedstr 2 | 0612541956 

 Kees Jansen | Sint Janshof 2 | 013-5131983 

 Corry op ‘t Hoog | Sint Janshof 5 | 013-5132398 

 Ans Vriens | Kloosterlaan 17 | 013-5131171 

Buurt 2: Prinsessenbuurt   

 Petra Verheijen | Krijtestraat 5 | 013-5132351 

 Ankie Wessels | Duyvekotstr.11 | 013-5133366 

 Ans Hommel  | Prinses Irenestr 18 | 0640018531 

Buurt 3: Burgemeestersbuurt   

 Corry de Jong | Past Janssenstr 22 | 0630197067 

 Trees Verhoeven | Burg.Mayerstraat 21| 0651596992 

Buurt 4: Heivelden e.o.   

 Mieke Cornelissen | Korenschuur 38 | 013-5131381 

 Det Boogaers | Regenbeemdeke 17 | 013-5131775 

 Désirée Peeters | Ruymheuvel 1 | 0648868588 

 Claudia Theuns | De Dagmaet 1 | 0646665909 

Buurt 5: Moergestel Oost/Oostelvoortjes  

 Erna van Assouw | De Stappert 87 | 013-513 3465 

 Carla Hamilton | Vossenhoorn 2 | 013-513 1945 

 Len Severijns | De Stappert 51 | 013-513 1984 

Buurt 6: Oisterwijkseweg/De Hoefkens/ Groot Bungalowpark  

 Hetty Boon | de Hoefkens 49 | 013-513 2161 

 Els Gelden | Oisterwijkseweg 68 | 013-5131609 

 Jennie Priem  | Oisterwijkseweg 66 | 0629546519 

 Mieneke Meek | De Hoefkens 35 | 013-513 6206 

Buurt 7: Moergestel Zuid/Vinkenberg e.o.  

 Annie van Roessel | Heuvelstraat 24 | 013-513 6251 

 Corrie Wolfs | Vinkenberg 17 | 013-5131116 

 

Vrijwilligersvervoer Moergestel (VVO) 

Moet u naar de dokter of het ziekenhuis en kunt u zelf niet voor vervoer zorgen, dan kunt u gebruik maken 

van Vrijwilligersvervoer Moergestel (VVO). 

Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van het openbaar vervoer (buurtbus en buslijndienst 141). 

 

In verband met de planning van onze vrijwilligers is het belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de 

contactpersoon vrijwilligersvervoer: Trees Verhoeven | 063403 8895 

 

 

 



 

Vrijwilliger chauffeur worden?  

En natuurlijk kan deze dienst niet blijven bestaan als we niet voldoende vrijwillige chauffeurs hebben. Wilt 

u iets doen voor mensen in uw omgeving en heeft u een auto? Neem dan contact op met de coördinator 

van Buurtgenoten. 

Contact: Piet Gelden | pgelden@home.nl  | 013-5131609  

 

Wonen  

SVM wil voor elke senior een passende woning door uit te gaan van “Woonkeur Plus “, wat bestaat uit een 

pakket eisen waaraan een seniorenwoning moet voldoen.  

 

De SVM-commissie wonen werkt nauw samen met de seniorenvereniging Oisterwijk, die specifiek de 

belangen behartigd op het gebied van wonen. 

 

De SVM-commissie wonen streeft de volgende 3 hoofddoelstellingen na: 

 

1. Het stimuleren van de bouw van woningen voor  

senioren, in iedere prijsklasse, waarbij lager en middelduur relatief meer voorkomt ook in Oisterwijk, in 

zowel de koop- als in de huursector en op aantrekkelijke locaties. Hiertoe beoordeelt SVO-bouwtekeningen 

om zich ervan te vergewissen dat de Woonkeur Plus specificaties zijn toegepast c.q. kunnen worden 

toegepast. 

 

2. In het kader van het programma “Blijvend thuis in eigen huis” informatie verstrekken over de 

mogelijkheden, zowel technisch, financieel, Domotica, energie en mantelzorgwoningen. 

 

3. Als u grond ter beschikking heeft en daar een senioren- 

woning op wilt bouwen, kunt u voor advies en hulp terecht bij de SVO. Zij geven ook advies in zakelijk 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (C.P.O.). 

Contact: Thieu Bruurs | mfjbruurs@kpnplanet.nl  | 013-5131888 |0623862396 

 

 

 

7. Bijzondere zorg 

 

‘Geef elkaar de hand’ 

De activiteit ‘Geef elkaar de hand’ is bestemd voor minder mobiele leden en alleenstaanden. Elke maand is 

er een activiteit, waarvoor u zich kunt aanmelden.  

‘Zonder elkaar ben je nergens’ dat geldt zeker voor de minder mobiele en eenzame mensen in onze 

gemeenschap. Gelukkig is er bij SVM een erg actieve groep vrijwilligers die onder de naam ‘Geef elkaar de 

hand’ zich inzet voor deze doelgroep. Het is natuurlijk symbolisch bedoeld, maar zij geven elkaar ook 

letterlijk de hand, omdat veel ouderen een steuntje nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de 

activiteiten die er voor hen zijn. 
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Elke maand is er een activiteit van ‘Geef elkaar de Hand’, meestal van 13.30 tot 16.00 uur in den Boogaard. 

In de Nieuwsbrief van SVM en het weekblad Nieuwsklok – Moergestel Nieuws- 

katern  worden steeds bekend gemaakt op welke datum de verschillende activiteiten van ‘Geef elkaar de 

hand’ plaatsvinden.  

Aanmelden bij de coördinator:  

Jacqueline Vis | jpmvis@home.nl  | 013-5132523 

 

Het (voorlopige) programma voor 2020: 

januari   Gezellige middag  

februari Bewegen en bezig zijn 

maart  Spelletjesmiddag 

april   Bloemschikken (Paasstukjes maken) 

mei  Mariaviering (per bus naar een plaats in de regio) 

juni  Wandeling (ook met rollator, rolstoel of  

  scootmobiel)  

juli   High Tea                     

september Creatieve middag  

oktober Bezoek Heilige Eik (met de auto)  

november Gezellige middag 

december Kerstviering met SVM. 

 

Trefpunt op Park Stanislaus 
Trefpunt is een ontmoetingsplek voor senioren uit Moergestel om in een kleine groep, onder begeleiding, 

met elkaar contact te hebben en deel te nemen aan activiteiten.  

 

Als u belangstelling hebt, vindt eerst een gesprek met u plaats om wederzijds kennis te maken en duidelijk 

te krijgen wat het Trefpunt precies inhoudt. Bent u minder mobiel, dan zorgen we dat vervoer wordt 

geregeld. 

 

Openingstijden Trefpunt: dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.  

 

Vrijwilligers/begeleiders  

Tijdens de activiteiten van het Trefpunt zijn begeleiders aanwezig.  

 

U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger/begeleider.  

Meer dan welkom! 

 

Voor informatie en contact:  

• Erna van Assouw | avassouw@home.nl  |  013 5133465  

• Jan Geerts | jan-ine.geerts@hetnet.n  | 013-5131833 
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8. Zorgverzekering 2020 voor leden SVM 

 

De overheid verlaagt in 2020 de collectiviteitskorting op de basisverzekering van 10% naar max. 5 % bij alle 

zorgverzekeraars. VGZ zorgverzekeraar en KBO-Brabant  zijn overeengekomen om als compensatie een 

zeer voordelig nieuw aanbod te doen. Het huidige VGZ Vitaalpakket verdwijnt en hiervoor komt VGZ Zorgt, 

speciaal voor senioren en mensen met een chronische aandoening. De voordelen hiervan zijn: 

 

• 4 % korting op de basisverzekering 

• 10% korting op de aanvullende verzekering VGZ Zorgt 

• KBO-lidmaatschapsvergoeding van €17,50 per  

   aanvullende verzekerde, elk jaar 

• Geen selectie bij aanvullende zorgverzekering 

• Geen selectie bij tandverzekering Goed/Beter/Best,  

   wel een jaar wachttijd bij Tand Best 

• Mantelzorg vergoeding tot 25 dagen; vergoeding  

   mantelzorgmakelaar 

• Extra vergoeding fysiotherapie variërend van 12 tot 32  

   behandelingen 

• Tot maximaal €700,- voor preventieve cursussen, zoals  

    valpreventie 

• Ruimere vergoedingen dan voorheen 

• Voor al uw vragen één loket.   

 

Verzekerden die nu via KBO verzekerd zijn bij VGZ, krijgen per 2020 automatisch de collectieve VGZ- polis 

KBO-Brabant. VGZ biedt u gratis overstapservice.    

Meer informatie via www.vgz.nl/kbobrabant  

 

9. Gemeente Oisterwijk  

 

De openingstijden van het gemeentekantoor: 

• Maandag t/m woensdag van 8.30 tot 17.00 uur 

• Donderdag van 8.30 tot 19.00 uur 

• Vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur 

 

Meer informatie: www.oisterwijk.nl  en  

www.goedvoorelkaarinoisterwijk.nl   

 

Let op: de Gemeente werkt alleen op afspraak!  

Werken op afspraak heeft als voordeel, dat u op de afgesproken tijd geholpen wordt, dat u wordt 

meegedeeld welke bescheiden u moet meebrengen en dat de juiste medewerker aanwezig is.  

Dus voor alle zaken een afspraak maken: bijv. nieuw rijbewijs, paspoort, aangifte van een geboorte of een 

vergunning aanvragen.  
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Een afspraak maken kan via:  

• Internet: www.oisterwijk.nl  en klik op ‘afspraak maken’.   

   Volg daarna de stappen op het scherm 

• Telefonisch via 013-5291311  

• of u kunt ook gewoon binnenlopen om een afspraak te maken.  

 

Meer informatie over onze gemeente vindt u op de gemeentepagina in de Nieuwsklok. U kunt ook altijd 

stukken die ter inzage liggen op het gemeentekantoor lezen. Maar  

natuurlijk zijn tegenwoordig alle stukken ook online te lezen. 

 

Gemeente en Wmo 

U kunt niet goed (meer) voor uzelf zorgen en u kunt geen hulp uit uw omgeving krijgen. In dat geval zoekt 

u samen met de gemeente naar een oplossing. Dit heet de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Daarin wordt geregeld hoe de gemeente en de samenleving omgaan met mensen die extra zorg en 

aandacht nodig hebben. De gemeenteraad stelt de Wmo verordening vast. Deze wordt waar nodig jaarlijks 

bijgesteld. De Wmo omvat meerdere beleidsterreinen. We beperken ons hier tot de regelingen voor 

senioren.  

 

Zelfredzaamheid voor zover mogelijk 

Mede vanwege de kosten besloot de regering in 2014 onderdelen m.b.t. de zorg te veranderen. De burger 

moet meer zelf organiseren en bijdragen aan de zorg. Senioren willen ook langer thuis in de eigen 

vertrouwde omgeving blijven wonen. De verordening Wmo van de gemeente Oisterwijk sluit  aan bij het 

beleid van de overheid.  De zelfredzaamheid van de burger wordt belangrijk. De toelating tot de zorg wordt 

verhoogd.  

De wijzigingen zijn deels geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en deels in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). De Zorgverzekerings-wet (ZVW) is niet gewijzigd. 

 

De toegang tot de zorg via Wmo en Wlz 

Toegang tot de Wmo voor begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning, 

een scootmobiel of een woningaanpassing.  

Toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz): langdurig, 24 uurs-verpleegzorg thuis (extramuraal) of in een 

instelling (intramuraal) middels de regelgeving van de Wet langdurige zorg (Wlz).  

 

Een Wmo-aanvraag of verzoek indienen bij de gemeente kan op 2 manieren: 

• Mail naar teamwmo@oisterwijk.nl 

• Telefonisch contact met Wmo spreekuur tussen 9.00-12.00 uur | 013-5291311. 

U gaat vervolgens in gesprek met een Wmo consulent van de gemeente. Tijdens dit gesprek kijkt u samen 

welke hulp nodig is en wat de mogelijkheden zijn. U mag iemand meenemen naar dit gesprek (familie, 

ouderenadviseur, cliëntondersteuner). De afspraken die u maakt worden schriftelijk bevestigd. 
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(Cliënt)ondersteuning 

Ondersteuning kan door iemand die u zelf kiest (familie, bekende), een ouderenadviseur of een 

cliëntondersteuner van SVM. Dat is gratis.  De gemeente biedt u ook gratis cliëntondersteuning aan. De 

geboden zorg kan zorg in hulp in natura (HiN) zijn of een persoonsgebonden budget (Pgb).  

 

De toegang tot de Wet Langdurige Zorg (Wlz) Ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie door 

het CIZ (centrum Indicatiestelling Zorg) 

Vaak is er al contact met uw huisarts of de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige helpt bij het 

aanvragen van de indicatie door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). 

• Er volgt een gesprek om vast te stellen welke zorg en toezicht vereist is. Bij het gesprek is  

   de mantelzorger en/ of een naaste familielid aanwezig. 

• Het indicatiebesluit volgt en kan inhouden dat zorg in het kader van de Wlz gewenst is 

• De eigen bijdrage voor de Wlz (Wet Langdurige Zorg) wordt voor iedereen op dezelfde wijze vastgesteld  

• U hebt de keuze hoe u de zorg uitgevoerd wilt hebben: 

 - Vpt = volledig pakket thuis; de zorg wordt thuis  

     geboden (extramuraal). Het zorgkantoor organiseert de zorg. 

 - Pgb = via een persoonsgebonden budget. U regelt de zorg zelf. 

 - In een instelling, een  verpleeg- of verzorgingshuis  

    (intramuraal), voor zorg met wonen. 

• Uw eigen bijdrage voor de zorg wordt door het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekend en 

ingehouden.  

 

De wijkverpleegkundige  

De wijkverpleegkundige valt onder de zorgverzekeringswet  

(Zvw) en werkt binnen het ‘wijkteam’, indiceert de lichtere structurele zorg thuis en is betrokken bij het 

regelen van langdurige zorg met indicatie CIZ.  

Contact: Buurtteam Moergestel Thuiszorg Thebe, Rootven 72, Moergestel 

buurtteam.moergestel@thebe.nl  | 088 1176763. 

 

Financiële gevolgen en de eigen bijdrage 

• Alle kosten en eigen bijdragen lopen via de gemeente. 

• U kunt vanuit de Wmo een ‘algemeen gebruikelijke  

   voorziening’ (= voor iedereen) of een ‘maatwerkvoor- 

   ziening’ (specifiek voor uw situatie) aangeboden krijgen. 

• Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning  

    vanuit de Wmo veranderd. Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken  

   (in 2020 € 19,00 per maand).  Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening  

   van de eigen bijdrage. Bent u benieuwd wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent? Neem  

   dan  contact op met uw gemeente. 
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Zorgvarianten: 

• Hulp in Natura (HiN) – ook Zorg in Natura genoemd -ZiN:  

   de hulp die u na indicatie via de gemeente of het zorg kantoor krijgt aangeboden. 

   Een zorgaanbieder levert de zorg. 

• Volledig pakket thuis (Vpt): voor mensen met een  

   indicatie voor een verpleeghuis maar er voor kiezen om 

   thuis verpleging en verzorging te ontvangen. 

• Pgb, het persoonsgebonden budget. In overleg en op 

   basis van een plan kiest u voor een Pgb: u regelt de zorg zelf en de bekostiging loopt via de SVB  

   (Sociale Verzekeringsbank). 

 

De ondersteuning in Oisterwijk: 

• Een enkelvoudige ondersteuningsvraag gaat via het loket 

   op de eerste verdieping in de Tiliander in Oisterwijk.  

   hier zijn gevestigd de Wmo-consulenten van de gemeente, medewerkers van MEE, Juvans  

(maatschappelijk werk), en ContourdeTwern (Vrijwilligers Steunpunt en mantelzorg) 

• Meervoudige/complexe ondersteuningsvraag gaat via het Sociaal team. Het sociaal team onderzoekt de 

leefgebieden thuis/ gezinsfunctie, participatie, gezondheid, wonen en financiële situatie, kortom de hele 

leefsituatie. Op basis van het onderzoek wordt passende hulp ingezet  

• Algemeen gebruikelijke voorzieningen, voor ieder toegankelijk, gericht op het versterken van 

zelfredzaamheid, deelname en opvang. Voorbeelden: maaltijdvoorziening,  

   cliëntondersteuning,  klussendienst, algemeen maatschappelijk werk, sportvoorzieningen 

• Respijtzorg: doel is ontlasting van mantelzorgers en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  

   Hierbij wordt tijdelijk de zorg overgenomen van de mantelzorger. Dat kan op verschillende manieren,   

bijvoorbeeld door tijdelijk logeren  

• Vervoer van en naar de dagbesteding 

• Maatwerkvoorziening: is een op de behoeften,  

   persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten of  

   een hulpmiddel en kan individueel of collectief zijn. Voorbeeld: dagbesteding,  

   huishoudelijke ondersteuning.  

 

Mantelzorg – ContourdeTwern 

Voor mantelzorg, informele thuiszorg, klussen en  

boodschappen door vrijwilligers kunt u terecht bij ContourdeTwern. U kunt zich bij ContourdeTwern ook 

aanmelden als vrijwilliger. 

Contact: ingridoosterling@contourdetwern.nl  |  013 5284080 | www.contourdetwern.nl  

 

Dementie 

Hierover worden regelmatig i.s.m. betrokken organisaties 

voorlichtingen gegeven en bijeenkomsten gehouden.  

Maandelijks is er een dementiecafé in Oisterwijk of Moergestel 

Dit zijn bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. 

Elke derde dinsdag van de maand is iedereen welkom. 

mailto:ingridoosterling@contourdetwern.nl
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Locatie: De Coppele, Prunusstraat 67-69, Oisterwijk 

Contact: Jeanne Verberk |  013-528457 |  0615534604  

 j.verberk@ziggo.nl  

 

U kunt ook lid worden van de Dementie Coörperatie. Deze werkt aan een dementievriendelijke 

gemeenschap in en om Oisterwijk. 

Contact: info@dementiecooperatieoisterwijk.nl  

Contactpersonen: 

• Joop van Hezik (voorzitter) | 0620157085 

• Karin van den Heuvel (secretaris) | 0640382544 

 

Rijbewijs verlengen voor uw 75ste 

Wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan vult u eerst een Gezondheidsverklaring in, welke u kunt kopen bij de 

gemeente of online kunt downloaden bij het CBR. Daarna gaat u voor onderzoek naar een arts of soms 

meerdere artsen. Met de informatie van de arts(en) beoordeelt het CBR of u veilig kunt blijven rijden. 

Onderneem tijdig stappen, want de wachttijden bij het CBR zijn heel lang. Vul zeker een half jaar of eerder 

voor het verloop van uw rijbewijs een gezondheidsverklaring in. 

Op de website van het CBR vindt u een stappenplan:  

www.cbr.nl 

 

Meer info bij: keuringsarts mevrouw M.G.P.G. Elings 

Telefonisch spreekuur: 013–521 91 00 (tussen 19-20.00 uur 

Adres: Moergestelseweg 22 A | 5062 JW Oisterwijk 

Prijs € 30,- voor senioren 

Keuringsdag: vrijdagmiddag na 13.30 uur 

 

Gemeentelijke vervoerspas 

Alle vervoersopties binnen de gemeente op een rij vindt u  

online: www.ikwilvervoer.nl/gemeente/oisterwijk/oisterwijk-nb  

 

Als u door uw handicap geen gebruik meer kunt maken van het openbaar vervoer, kunt u eventueel bij de 

gemeente een vervoersvoorziening aanvragen. 

 

Een gemeentelijke vervoerspas kunt u aanvragen via: 

• Een mail naar teamwmo@oisterwijk.nl 

• Telefonische contact via 013-529 13 11 tijdens het  

   telefonisch spreekuur Wmo van 09.00 - 12.00 uur  

• Meer informatie: https://oisterwijk.nl/sociaal/wet-maatschappelijke-ondersteuning  

 

Heeft u een gemeentelijke vervoerspas dat kunt u binnen de gemeente gebruik maken van de ParelCabs 

(0800-4002020).  
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10.  Contactpersonen SVM bestuur en commissies 

 

Henk van den Bijgaart voorzitter.svm@outlook.com  

Voorzitter   013-5132666 | 0646468893 

    Burgemeester ter Veerstraat 10 

    Moergestel 

 

Ludo Claessens  secretaris.svm@outlook.com  

Secretaris   013-5133895 | 0655994464 

    Tilburgseweg 21, Moergestel 

 

Frans Laureijssen  penningsmeester.svm@outlook.com  

Penningmeester  013-5132763 | 0645664079 

    De Looyakker 4, Moergestel 
 

    IBAN rekeningnummer SVM:   NL38 RABO 0134 5322 60  

    K.v.K. 18061660 

     

Paul Roozen   activiteiten.svm@outlook.com  

Bestuurslid   013-5131651| 0625212049 

Coördinator activiteiten  Raadhuisstraat 17h, Moergestel 

 

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. 

 

 

 

SVM Commissies 

Wilt u het verenigingsleven van de SVM echt van dichtbij meemaken en bestuurlijke ervaring opdoen? Word 

dan lid van een of meer van onze commissies. Wij kunnen uw hulp en talenten goed gebruiken.  

 

Heeft SVM uw juiste gegevens? 

Om de ledenadministratie up-to-date te houden vragen we u een wijziging in adres, telefoon en vooral e-

mail door te geven aan de ledenadministratie.   

Contactpersoon: Rien Schilders | leaweb.svm@outlook.com  

013-5131957 
 
Buurtgenoten   

Piet Gelden   pgelden@home.nl  

    013-5131609 

Belastingshulp 

Harrie de Laat   h.de.laat.@ziggo.nl  

    013-5132330  

Jo van Dijk   jamvandijk20@gmail.com  

    013-5131527 
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Communicatie 

Ledenadministratie 

Rien Schilders   leaweb.svm@outlook.com  

    013-5131957 

    Raadhuisstraat 3, Moergestel 

 

Webmaster en redactie 

Nieuwsbrief   www.senioren-moergestel.nl  

    webmaster.svm@outlook.com  

    (website) 

Ad Dirkx  redactienb.svm@outlook.com 

              (redactie nieuwsbrief) 

    0649077746 

 

Verspreiding nieuwsbrief 

Ad Schoenmakers  a.j.l.schoenmakers@home.nl  

    0615636310 

 

Redactie Jaarboekje 

Ludo Claessens   secretaris.svm@outlook.com  

    013-5133895 

 

Communicatie-advies 

Bianca Taapken   biancataapken@tramite.nl  

    0653233119 
 

Cultuurcommissie 

Ria Colsen                      riacolsen46@gmail.com  

    013-5133847  

                                                                                                                        

Marijke Festen   festen.m@gmail.com  

    013-5131463 

 

Evenementenorganisatie 

Nel Dirkx   neldirkx@gmail.com  

    013 5132312 

              

 

Kascontrole commissie  

Corry de Jong   kaatdejong@ziggol.nl  

    013 5133295  

Jacqueline Vis   jpmvis@home.nl  

    013 5132523 
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Ouderenadviseurs  

Corry de Jong   kaatdejong@ziggo.nl  

    013-5133295 

Jan Geerts    jan-ine.geerts@hetnet.nl  

    013-5131833 

 

Welzijn en zorg 

Jan Geerts   jan-ine.geerts@hetnet.nl  

    013-5131833  

 

Wonen 

Thieu Bruurs   mfjbruurs@kpnplanet.nl  

    013-5131888 | 0623862396 

 

Wmo, Cliëntondersteuners 

Henny Hamers-de Jong  henham@kpnmail.nl  

    013-5136382 

Jan Geerts   jan-ine.geerts@hetnet.nl  

    013-5131833 
 

11.  Wegwijzer 

 

Veiligheid 

 

Alarmnummer politie 112 

brandweer en ambulance 

 

Politie (niet alarm)  0900 8844 

Meld misdaad anoniem  0800 7000 

Brandveilig wonen  www.brandweermwb.nl  

 

Zorg en welzijn 

Medisch centrum  Raadhuisstraat 32 

Bloedafname | prikdienst  dagelijks van 8.00-9.30 uur 

Huisartsen Moergestel   

• Blessing & Helmers  013-5131204 

• De Lenne   013-5131424 

 

Apotheek De stroom  info@apotheekdevoorstestroom.nl  

    Raadhuis 32 c, Moergestel 

    013 - 5131008 

    www.apotheekdestroom-moergestel.nl  

    Open: 8.00-17.30 uur 

 

Huisartsenpost Tilburg 0855360300 

Lage Witsiebaan 2A 
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Fysiotherapie   www.fysiomoergestel.nl  

    www.topfysiotherapie.nl  

    013-5133120 

    Raadhuisstraat 27  

    Moergestel 

 

Thuis Thuiszorgorganisaties 

Thuiszorg Thebe  088-1176763 (Rootven 72) 

Buurtteam    088-1176100 

Thebe thuiszorg  0800-0025500 

Tzorg    013-5215673 

Zorgservice Brabant  088-2701200 

Tandartsengroep   

Moergestel BV  www.tcmoergestel.nl  

B.J. de Haan   info@tcmoergestel.nl  

P.J.M. Scheijmans  013-5131948 

R.L.G. Verstegen  Raadhuisstraat 32 d/e     

Huishoudelijke hulp 

Zintri    013-7370166 

Acteon    040-2487740 

Hulp te huur (particulier) 013-2600100 

Saar aan huis (particulier) 0650747307 

 

Alzheimercafé  

Oisterwijk/Moergestel contact: Jeanne Verberk 

(3e dinsdag van de maand) 013-5284571 | 0615534604 

    locatie: de Coppele,  

    Prunusstraat 69, Oisterwijk 

 

Medische hulpmiddelen 

Thebe uitleenpunt  info@thebe.nl  | 0900-8122 

De Vloet, Oisterwijk  maandag t/m zaterdag 09:00 - 17:00 

 

Medipoint winkel Tilburg 088-1020100 

Lage Witsiebaan 2a  ma t/m vr: 09.00-17.30 uur 

    zaterdag: 10.00-13.00 uur  

 

Mantelzorg   www.contourtilburg.nl  

    013-5839999 

Rode Kruis 

Afdeling Oisterwijk - Haaren www.rodekruis.nl  

    contact: Els Gelden | 013-5131609 

    Tijdens vakanties:  

    Toos van de Sande | 013-5133442 

Indigo  

(voor psychische klachten) www.inidog.nl/brabant  
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    088-0161800 

    Lage Witsiebaan 2b, Tilburg 

 

 

Palliatieve zorg /   www.contourtilburg.nl  

terminale zorg  013-5839999 

 

Sociaal Vezekeringsbank 030-2648200 

(SVB) 

 

Zorgindicatie | CIZ  www.ciz.nl 

    088-7891460 

    www.hoeverandertmijnzorg.nl  

 

GGD Hart voor Brabant www.ggdhvb.nl  

(gezondheid en vaccinaties) 0900-4636443 

    Ringbaan West 227 

 

Verpleeg- en verzorgingshuizen 

Thebe Park Stanislaus               Zorgadviseur Park Stanislaus: Ria Smid 

Moergestel   088-1178920 

    zorgadvies@thebe.nl  

    www.thebe.nl  

 

Thebe - de Vloet  Zorgadviseur De Vloet:  

Oisterwijk   Anne-Claire vd Wiel 

    088-1178920 

    zorgadvies@thebe.nl  

    www.thebe.nl  

 

Amaliazorg/Catharinenberg  013-5294999 

Poirtersstraat 3   (acute zorg) 0499-365959 

Oisterwijk   clientservicebureau@amaliazorg.nl  

    www.amaliazorg.nl/catharinenberg  

 

Het Poirtershuis  013-8502145 

Kerplein 28, Oisterwijk  info@dagelijks-leven.nl  

    www.hetpoirtershuis.nl  

    www.dagelijks-leven.nl 

 

 

 

 

 

Ziekenhuizen Tilburg  www.tweestedenziekenhuis.nl  

 

http://www.contourtilburg.nl/
http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
http://www.ggdhvb.nl/
mailto:zorgadvies@thebe.nl
http://www.thebe.nl/
mailto:zorgadvies@thebe.nl
http://www.thebe.nl/
mailto:clientservicebureau@amaliazorg.nl
http://www.amaliazorg.nl/catharinenberg
mailto:info@dagelijks-leven.nl
http://www.hetpoirtershuis.nl/
http://www.dagelijks-leven.nl/
http://www.tweestedenziekenhuis.nl/


ETZ Elisabeth ziekenhuis 013-4655655 

Dr. Deelenlaan 5, Tilburg Poliklinieken: 013-4673935 

 

Locatie Oisterwijk   013-4654848 – cardiologie 

Moergestelseweg 32-G  013-4654849 – dermatologie 

 

ETZ Tweesteden  013-2210000 

Doctor Deelenlaan 5 

Tilburg 

 

ETZ Waalwijk   0416-682222 

Kasteellaan 2   

 

Rouwverwerking  www.metgezelinzingeving.com  

    Jan Daem 

    06-13416942 

 

Thuiszorg zorgservice 013-5215673 

Brabant    www.zorgservice-brabant.nl  

 

Hospice de Sporen   013-4628404 

(De Wever), Tilburg  www.dewever.nl  

 

Bijna Thuis, Oirschot  0499-219055 

    www.bijnathuishuisoirschot.nl  

 

Will Pellis, Moergestel  0613832705 

 

GGZ Breburg   www.ggzbreburg.nl  

Jan Wierhof 7, Tilburg     088-0161616 

 

EHBO St Christoffel   www.ehbomoergestel.nl  

Moergestel   013-5134233 

 

Slachtofferhulp   0900 0101  

 

AED Moergestel 

Automatische Externe Defibrillator (AED)   De Stappert 25 

•  Een draagbaar apparaat dat het   Heizenschedijk 1 

    hartritme weer kan herstellen bij een   Heuvelstraat 20 

    hartstilstand.      Oirschotseweg 79 

•  Dit gebeurt door het geven van een    Oisterwijkseweg 68 

    elektrische schok.      Raadhuisstraat 9 

       Regenbeemdeke 17 

       Rootven 41 

       Schouw van deWouwstraat 16 

       Zandstraat 14A 

http://www.metgezelinzingeving.com/
http://www.zorgservice-brabant.nl/
http://www.dewever.nl/
http://www.bijnathuishuisoirschot.nl/
http://www.ggzbreburg.nl/
http://www.ehbomoergestel.nl/


 

Sociaal (ontmoeten) 

Inlooppunt Oisterwijk   www.inlooppuntoisterwijk.nl  

(open huis, sociale club)  013-5286440 

Kerkstraat 48, Oisterwijk  Koffiegesprekken op: 

     di en do 14.00-16.00 

     vr 10.00-12.00 uur 

 

Gerard Horvershuis   www.gerardhorvershuis.nl  

Huiskamer voor ouderen,   013-5210112 

kleine groepen in een  

beschermde omgeving 

Kerkstraat 48a, Oisterwijk 

  

Sport 

Zwembad Oisterwijk   www.optisport.nl  

Sportlaan 12, Oisterwijk  013-521 0506 

     dendonk@optisport.nl  

 

Fysiotherapeutisch centrum  www.fysiomoergestel.nl  

Raadhuisstraat 27, Moergestel  013-5133120 

 

Sportscholen, Moergestel 

iLCuore     www.ilcuore.nl  

(gym en indoortennis)   info@ilcuore.nl 

Stokeind 11, Moergestel  013-5133451 

 

Sportschool Physique   www.sportschoolphysique.nl  

Postelstraat 17, Moergestel  info@physiquemoergestel.nl  

     0646005373 | 0654911384 

 

Tennisvereniging Stokeind  www.mtvstokeind.nl  

Stokeind 4, Moergestel    

 

 

Yoga (Hatha Yogha)  www.yogamoergestel.nl  

Locatie: Den Boogaard 0614878140 / 013-5132680  

    (Martje Blankers) 

    0611017675 (Miranda van Geffen) 

    063041538 (Marleen Demmers) 

 

Bewegen in de wijk  jellevandenelzen@wyzorg.nl  

Le Sage ten Broekstraat 2,  085-4868390 | 0642059520 

5062 CT, Oisterwijk  www.wyzorg.nl/sport-beweging/ 

    bewegen-in-de-wijk/ 

    oisterwijk-centrum-west/ 
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Vervoer  

Natuurlijk kunt u ook gebruiken van het openbaar vervoer. Wist u dat u heel makkelijk met de trein van Oisterwijk, via 

Boxtel naar Utrecht en Amsterdam kunt reizen? 

Door de Nederlandse Spoorwegen worden verschillende kortingskaarten en kortingsacties aangeboden. 

 

NS    https://www.ns.nl  

Station Oisterwijk  013-7515155 

Station Tilburg  

 

Bus lijn 141    www.bravo.info    0800-0232545 

Tilburg-Moergestel-Best www.9292.nl        0900-9292 

 

Buurtbus lijn 289  www.ov-chipkaart.nl  

Oisterwijk-Moergestel  0900-0980 

-Hilvarenbeek   OV-kaart of kaartje met pin kopen 

Maandag t/m vrijdag   Rijdt niet op zaterdag 

 

Binnen 25 km vanaf   Reserveer tijdig 0900-0595 

huisadres   Korting met Wmo-vervoerspas 

 

Valys: meer dan 25 km  www.valys.nl  

vanaf huis   0900-9630 

    met aan te vragen pas 

 

Taxi 

Janssen & Janssen  013-5285566 

Taxi Oisterwijk   013-2340222 

 

ParelCabs (voorheen Pareltaxi) 

Voor personen met Wmo-vervoerspas binnen gemeente Oisterwijk 

Reserveren minimaal 1 uur voor gewenst aankomsttijd                 

0800-4002020 

 

Parel-Express (treintje) www.onsoisterwijk.nl/parel-express  

    Zomer: vaste route, zie Nieuwsklok 

    Elke maandag: 09.15 uur vertrek van Den Boogaard naar het zwembad   

    Contant betalen bij de chauffeur. 

 

Financieel 

Rabobank Oisterwijk  www.rabobank.nl/hartvanbrabant  

    013-5088100 

 

Raboservicepunt in   Opening: di en do van 9.30 – 12.00 uur 

Den Boogaard   en van 12.30 – 17.30 uur.  

    Voor een afspraak aan huis:  

    013-5088100     

    info.hvb@rabobank.nl  
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Charitas Oisterwijk  www.charistasoisterwjk.nl  

(bij financiële nood)  info@charistasoisterwijk.nl  

    0620087292 

 

Gemeente 

Gemeente Oisterwijk  013-5291311 

Postbus 10101, 5060 GA gemeente@oisterwijk.nl  

De Lind 44 , Oisterwijk  www.oisterwijk.nl    

 

Wmo     Wet Maatschappelijke ondersteuning 

www.oisterwijk.nl/sociaal/wetmaatschappelijke-ondersteuning 

    teamwmo@oisterwijk.nl  

    013-52913110 

    telefonisch spreekuur dagelijk tussen 09:00 - 12:00 uur 

 

Vertrouwenspersoon Wmo Ria de Die 

    r.dedie@hetlsr.nl  

    06199975205 

 

Meldpunt Buurtbeheer  gemeente@oisterwijk.nl | 013 - 5211433  

(zwerfvuil, verstopte riolering, losse tegels, illegale storting,  

gevaarlijke boom/tak, kapotte speeltoestellen) 

 

Adviesraden voor de   www.wmoraadoisterwijk.nl  

gemeente    Wouter Verschuur 

    secretariaat@wmoraadoisterwijk.nl  

    013-5287672 

 

Afval 

Afvalkalender   www.oisterwijk.nl/afval/afvalkalender  

 

Storing bij vuilnisophaal gemeente@oisterwijk.nl  

    013-5287672 

 

Milieustraat /   woensdag en vrijdag 13.30-16.30 uur 

Kringloopbedrijf  zaterdag 9.30-16.00 uur 

Veldweg 8, Oisterwijk  0900 8212248 

    www.kringlooplijn.nl  

Kringloopwinkel  dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.00 uur 

 

 

 

Wonen 

Woonstichting Leystromen www.leystromen.nl | 088-0313300 

Postbus 70, 5120 AB Rijen spreekuur op Park Stanislaus: even weken op vrijdag van 9.30-11.30 uur 
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Huurders/   www.huurdersverenigingoisterwijk.nl  

bewonersvereniging  013-5217425 

 

Wonen voor senioren (SVO) www.svoisterwijk.nl  

    0653735770 

 

Storing Nutsbedrijven gas, water en elektra  

Gas en elektriciteit  0800-9009 

Water    073-6838000 

Kabel Ziggo   0900-1884 

 

Restaurants | Maaltijdservices 

Restaurant Stanislaus   Dagelijks 12.00-13.30 uur 

Moergestel   013-513 9320 

 

Restaurant Catharinenberg www.amaliazorg.nl/catharinenberg  

Poirtersstraat 3, Oisterwijk 013–529 4999 

    Dagelijks: 12.30 uur  

    (Wel vooraf reserveren) 

 

Inlooppunt Oisterwijk   www.inlooppuntoisterwijk.nl  

Kerkstraat 48, Oisterwijk Koffiemiddagen: elke dinsdag en 

    donderdag (14.00-16.00 uur)  

    en maandagochtend (10.00-12.00 uur) 013-528 6440 

 

Maaltijdenexpress Brabant www.maaltijdenexpres.nl  

    013-5442513 

Thebe maaltijdservices   https://www.thebe.nl  

aan huis   013-5442513 

 

    

Ontspanning & educatie 

Bibliotheek    www.bibliotheekmb.nl  

Midden-Brabant   013-513 2243 

afdeling Moergestel  Openingstijden Den Boogaard 

 

Bibliotheek    https://www.bibliotheekmb.nl  

Afdeling Oisterwijk  013-528 3239 

Spoorlaan 82E     klantenservice@bibliotheekmb.nl  

    Open: dagelijks van 9.00-23.00 uur 

 

Senioren Kennisnetwerk Contact: J. Van Ganzenwinkel 

Oisterwijk (SKN)  0653165445 

 

 

Nieuws & media 

Brabantsdagblad  www.bd.nl  | 0135375224 
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Oisterwijk Nieuws  www.oisterwijknieuws.nl  

 

Nieuwsklok weekblad  www.uitgeverijemdejong.nl  

    0651152892 

    www.emdejong.nl  

 

De Uitstraling   www.deuitstraling.nl  

    0499-425525    

 

Moergestel TV    www.moergesteltv.nl  

Industrieweg 16,   013-5133221 

Moergestel   info@moergesteltv.nl  

 

Stichting OHM   www.lovo.tv  

(LOVO – MTV)   013-5132318 

 

Omroep Brabant  www.omroepbrabant.nl  

    040-2949494 

 

Novy (postkantoor,   www.post.nl  

pinautomaat ING,   open: ma t/m vr 8.00-18.00 uur 

OV-oplaadpunt)  za tot 16.00 uur 

Rootven 10, Moergestel 

Cultuurcentra    

Den Boogaard,    https://www.denboogaard.nl  

St. Jansplein 5, Moergestel 013-2073444 

    info@denboogaard.nl  

 

Tiliander   https://www.tiliander.com  

Spoorlaan 82c, Oisterwijk info@tiliander.com  

    013-2073333 

 

Kerk   

Parochiecentrum   www.jozef-parochie.nl  

St. Jans Onthoofding  013-5132774 

Kerkstraat 9, Moergestel 0620680541 (noodgevallen) 

    secretariaat@jozef-parochie.nl  

    zie ook Nieuwsklok 

 

H. Mis voor overleden leden 

SVM laat voor een overleden lid kort na het overlijden een H. Mis doen. De intentie wordt geplaatst onder de 

parochieberichten en de dienst is op  zaterdag om 19.00 uur in de kapel van Park Stanislaus. Uiteraard zijn naasten 

van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen.                           
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12.  Sponsoren 

 

Dit jaarboekje zou niet tot stand kunnen komen zonder de vele vrijwilligers die hieraan hebben gewerkt en onze 

sponsoren. Bij deze danken we de sponsoren heel hartelijk. 

 

• RMR interieurbouw        www.rmrinterieurbouw.nl  

• Vogels Fiets Sport   www.vogelsfietssport.nl  

• Van Bommel schoenmode  www.vanbommelschoenmode.nl  

• Ilcuore sportschool & tennis  www.ilcuore.nl                 

• Horeca Moergestel    www.facebook.com/horeca-moergestel   

• Winkeliersvereniging    www.100procent-moergestel.nl  

   Moergestel            

• Ondernemend Moergestel     www.100procent-moergestel.nl     

• MeetBosRijck    www.meetbosrijck.nl   

     (Bianca Taapken)      

• Apotheek de Stroom       www.serviceapotheek.nl/destroom  

• Van Gils Footcare    www.vangilsfootcare.nl  

     moderne orthopedische  

     schoenen              

• Bij Wout                www.bijwout.nl  

• Den Boogaard      www.denboogaard.nl  
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