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Agenda      

 

• Hele maand april: geen geplande activiteiten! 
 

 

Van de voorzitter     
 

Uw gedachten en gevoelens worden op zekere momenten waarschijnlijk beheerst  door 
onzekerheid, bezorgdheid en angst. Logisch, want het Coronavirus is dreigend gevaarlijk 
aanwezig en onvoorspelbaar. Niet voor niets worden de maatregelen vanuit de overheid 
strakker aangescherpt, ter bescherming van uzelf en de ander.   
Het gevolg hiervan is wel dat het sociale verkeer bijna tot stilstand is gekomen. Vrijheid in 
gaan en staan bestaat niet meer, terwijl juist het onderlinge contact en de ontmoeting met 
elkaar zo wezenlijk en onmisbaar zijn voor elke mens. 
Ik besef met u wat die toestand betekent voor iedereen, met name voor de kwetsbaren 
onder ons: de bewoners van Park Stanislaus , zij die weinig familie hebben, die afhankelijk 
zijn door ziekte of immobiliteit, die alleen wonen of zich eenzaam voelen. 
Gelukkig zijn er vanuit de samenleving talloze creatieve ideeën geboren om de situatie wat 
draaglijker te maken. SVM zal u hiervan zo veel mogelijk op de hoogte houden. In het 
bijzonder wijs ik u op de vrijwilligers van Buurtgenoten. Zij staan voor u klaar als u hulp 
nodig heeft, vragen heeft of simpelweg behoefte heeft aan een praatje.  
Niemand weet wanneer de Coronacrisis voorbij zal zijn, maar weet dat u zich verbonden 
voelt met allen die dit ook door moeten maken.  Houd moed, sterkte en vertrouwen in de 
goede afloop.   
 

U zult allen inmiddels op de hoogte zijn van de gedwongen maatregelen als gevolg van de 

Coronacrisis en de noodzaak zoveel mogelijk binnen te blijven. Voorlopig t/m 28 april zijn 

dus alle activiteiten en evenementen van SVM in de ijskast gezet. Den Boogaard is 

gesloten.  

Het bestuur zal t.z.t. bekijken hoe een en ander financieel opgelost wordt met de 

betalingen.  

Henk vd Bijgaart 

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.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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GEEN      MEER DIT SEIZOEN! 

 
Jammer, maar helaas… ook de bingo van de maand april komt te vervallen. Dat betekent 
dus ook het einde van het bingoseizoen. Twee maanden eerder dan verwacht, maar er is 
niets aan te doen. We gaan ervan uit dat we in het nieuwe seizoen de bingo weer als 
vanouds kunnen oppakken. Dat betekent dat we u weer graag welkom heten op 
donderdag 17 september in Den Boogaard met onze gezellige maandelijkse bingo. 
Tot die tijd: pas goed op uzelf en hopelijk kunt u straks genieten van een fijne vakantie! 
Hartelijke groet van Joke en Addy. 
 

Alzheimer café gesloten in april en mei 
 

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op onze samenleving, dus ook voor 

mensen met dementie en hun naasten. In de maanden april en mei is het Alzheimer 

Café Oisterwijk-Moergestel gesloten. 

Buurtgenoten Moergestel versus Corona 

 

De vrijwilligers van Buurtgenoten staan het gehele jaar klaar om senioren met vragen of 

problemen te woord te staan en, indien gewenst, te helpen in contact te komen met 

organisaties die hulp kunnen bieden. Deze service wordt natuurlijk ook nu gegeven in 

deze spannende tijden van het coronavirus. Terecht maken veel ouderen zich zorgen om 

hun gezondheid en de vraag hoe gaat dit verder. Maar weet dat je altijd contact mag 

opnemen met de vrijwilligers van Buurtgenoten, ook om deze zorgen van je af te praten. 

Om contact maken te vereenvoudigen tref je hieronder de telefoonnummers aan van de 

contactpersoon van Buurtgenoten in elk van de 7 buurten. Heb je een probleem of een 

vraag of voel je dringend behoefte je zorgen met iemand te delen: bel gerust dit 

telefoonnummer. Maar …… Buurtgenoten behoren voor het merendeel ook tot de 

risicogroep en houden zich daarom aan de adviezen van het RIVM. Zij kunnen je daarom 

niet bezoeken. Maar wat ze wel kunnen, is je te woord staan, je geruststellen en 

informeren, voor je boodschappen doen, of misschien een maaltijdje regelen of regelen 

dat je probleem wordt doorgegeven. Waarschijnlijk stelt het je gerust te weten dat je altijd 

iemand kunt bereiken. Via de hier onder genoemde contactpersonen kunnen 25 

Buurtgenoten worden bereikt die zich zorgen maken over de huidige spannende situatie 

waarin kwetsbare ouderen zich kunnen bevinden. Bel hen gerust. Overigens zijn alle 

Buurtgenoten altijd te vinden op onze website: 

www.senioren-moergestel.nl onder INFORMATIE 

Buurt 1: Toos van der Sande, 0612541956   Buurt 2: Petra Verheijen, 513 2351       

Buurt 3: Corry de Jong, 513 3295                  Buurt 4: Mieke Cornelissen, 513 1381               

Buurt 5: Erna van Assouw, 513 3465             Buurt 6: Hetty Boon, 513 2161                      

Buurt 7: Annie van Roessel, 513 6251                                                                            

Weet je niet wie je kunt bellen, bel dan gerust naar de coördinator Buurtgenoten:           

Piet Gelden,  513 1609    

http://www.senioren-moergestel.nl/
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Nu contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro per betaling 

 

 

Consumenten kunnen nu tijdelijk tot en met 50 euro zónder pincode overal contactloos 

betalen: met een bankpas of smartphone. Tot nu toe moest bij een bedrag boven 25 euro 

altijd de pincode op de betaalautomaat worden ingevoerd. Deze zogeheten 

transactielimiet wordt nu tijdelijk verhoogd naar 50 euro. Daar hoeft u zelf niets voor te 

doen, het is volledig automatisch ingevoerd.  

      www.kbo-brabant.nl 
 
Wilt u op de hoogte blijven van actueel nieuws en activiteiten in deze moeilijke tijd, 
kijkt u dan eens op de website van KBO-Brabant. 

 

 
 

 

 
 

Pas op voor nepnieuws over het Coronavirus 

Er worden momenteel heel veel nepberichten verspreid over het Coronavirus 

via diverse sociale media-kanalen, maar ook via e-mail. Krijgt u een bericht, 

controleer dan eerst of het wel klopt, voordat u het deelt met anderen. Kijkt u op 

onderstaande websites voor de juiste en betrouwbare informatie: 

• www.rivm.nl  

• www.rijksoverheid.nl 

• www.nos.nl 

• www.nu.nl 

 

 

http://www.rivm.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.nos.nl/
http://www.nu.nl/
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Verslag Carnavalsconcert “Agge mar weg bent” 

i.s.m. “De Parelmuzikanten” 
 

Op donderdag 20 februari jl. organiseerde “De Parelmuzikanten” uit Oisterwijk in 

samenwerking met ons Meezingkoor “Agge Mar Weg Bent “ een carnavalsconcert in  Den 

Boogaard. De Parelmuzikanten o.l.v. Peter van Esch brachten een scala aan muzikale 

klanken ten gehore, van de Spaanse toreador tot de Weense wals, zoete Italiaanse 

klanken, maar natuurlijk ook vele carnavaleske klanken, veelal ondersteund door één of 

meerdere vocalisten. 

Ons Meezingkoor o.l.v. dirigente Corrie Laurenssen met instrumentale ondersteuning door 

Wim Jansen, Leon Verhoeven en Martin Laurenssen opende met het lijflied “Agge mar 

weg bent”; vervolgens  “Mien waar is mijn feestneus” van Toon H.; Brabant van Guus M., 

‘k Ben hartstikke gek op jou van dorpsgenoot Cees Kouwenberg; Medley  “Och was ik 

maar…..ik krijg een heel apart gevoel van binnen…etc.  Proosten van Guus M.; Waar is 

m’n hoed, waar is mijn jas…  met solistische medewerking van ons koorlid Cees van Dijk.  

Als sterren daarboven  stralen; Vogeltje wat zing je vroeg; De nacht is nog zolang en tot 

slot “Het minutenliedje”.  Op verzoek van Peter van Esch werd het concert afgesloten met 

een gezamenlijk ten gehore brengen van het onvervalste “Sierra Madre del Sur”. Zijn 

reactie hierna, was erg positief over dit eerste carnavalsconcert in deze samenstelling en 

daarmee een uitnodiging voor het volgend jaar.                                                                 

Op carnavalsmaandag  wachtte ons koor ’s middags een optreden bij de bewoners van 

Park Stanislaus. Bij het binnenkomen, in de tot de laatste stoel bezette recreatieruimte, 

zong ons koor “Hallo, allemaal fijn dat je er bent…. (tekst uit de Tv-serie luizenmoeders).  

Vervolgens werd hetzelfde programma van 20 februari ten gehore gebracht, aangevuld 

met o.a. de Sneeuwwals; Hee gaode mee…. van Gerard van Maasakkers. Na afloop van 

het concert een woord van dank richting het koor voor de verzorgde carnavaleske middag.  

 

BUSREIS SVM van 12 mei a.s. uitgesteld     
 

Zoals jullie wel zult begrijpen, is bovenstaande reis i.v.m. het  coronavirus uitgesteld en 

dus niet afgelast. Alle mensen die voor deze reis betaald hadden, hebben inmiddels hun 

geld terug gekregen.  

De nieuwe geplande datum is op dit moment vastgesteld op dinsdag 8 september 

2020. Als je van plan bent om mee te gaan:  

NOTEER DEZE DATUM IN JE AGENDA. In de nieuwsbrief van augustus word je nader 

geïnformeerd.  

DUS NOG NIET BETALEN OF INSCHRIJVEN. Als je nog vragen hebt, kun je mij 

natuurlijk altijd bellen. Ik hoop dat 8 september nu wel gaat lukken. 

Groetjes: Corry Schoenmakers 06-15627235  e-mail a.j.l.schoenmakers@home.nl 

 
 

mailto:a.j.l.schoenmakers@home.nl
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Boetseren met een handicap 
 
Dit kan bij de Senioren Vereniging Moergestel op donderdag van 9.30 tot 11.45 uur in Den 
Boogaard. Mensen die deelnemen hebben een of andere vorm van beperking. Dit kan zijn 
een beperking in de motoriek, licht of zwaar, of gehoorproblemen. Ook mensen met een 
lichte vorm van dementie zijn welkom. Moeite met concentratie kan eveneens een reden 
van aanmelding zijn.  
Bij de keuze van de werkstukken wordt altijd rekening gehouden met de handicap. Men 
werkt zoveel mogelijk zelfstandig. Waar nodig of gewenst, kan geholpen worden. Een keer 
per jaar worden de werkstukken geëxposeerd, samen met de andere groepen van SVM. 
De deelnemers komen zelfstandig naar Den Boogaard. 
Deze activiteit begint weer eind september 2020.  
Men kan zich aanmelden bij Ineke van de Loo, telefoon 013-5131259 of  
per e-mail  mvandeloo@home.nl  
 

          
 
 
 

Vooraankondiging Zomertour 2020 
 
Vorig jaar hebben we voor het eerst de Zomertour georganiseerd in de maanden juli en 
augustus. De belangstelling en het plezier was groot. Dus gaan we dat deze zomer weer 
doen. Volgende maand vindt u in de Nieuwsbrief de precieze data van alle activiteiten. 
We hebben gezorgd voor zoveel mogelijk verschillende activiteiten. U moet daarbij denken 
aan:  

- een bezoek aan het doktersmuseum en aan het orgelmuseum in Hilvarenbeek 
- twee maal een natuurwandeling onder leiding van bekende wandelaars 
- een lezing over ‘de ontwikkeling van het schrift’, daarbij kunt u zelf ook de 

verschillende manieren van schrijven in de loop van de eeuwen ervaren 
- de rondleiding door de LocHal in Tilburg wordt herhaald, omdat we vorig jaar 

meerdere mensen moesten teleurstellen, omdat de groep vol was 
- we draaien een luchtige film 
- Sjef van den Meijdenberg, fysiotherapeut, houdt een lezing over de lichamelijke 

processen bij het ouder worden 
- een excursie naar de meervallenkwekerij 
- u kunt bij Flower my Day uw eigen boeket samenstellen 
- tot slot voor de liefhebbers een bingo. 

 
Genoeg activiteiten dus om naar uit te kijken in de zomer. U bent van harte welkom! 
 
 
 

mailto:mvandeloo@home.nl
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Buurtgenoten presenteert “Senior in Beeld” 
 

Hebt u op 12 maart direct of later via YouTube gekeken naar de 
uitzending van MTV? Daar was de start van Senior in Beeld. 
De eerste echte beelden van activiteiten waren te zien op 2 
april bij MTV met het thema Sport en (therapeutisch) bewegen. 
Buurtgenoten heeft het initiatief genomen om samen met 
andere organisaties maar vooral met beelden opgenomen door 
MTV activiteiten van senioren in beeld te brengen om senioren 
te laten zien wat er allemaal gebeurt in het dorp voor senioren. 
Tevens wordt informatie gegeven over de activiteiten en 

organisaties, waardoor u wellicht ook gaat deelnemen. Een doelstelling is naast de 
informatie, dat ieder actief deelneemt aan de samenleving in welke vorm dan ook. De 
bedoeling is dat elke eerste donderdag van de maand een of meer activiteiten van en door 
senioren in beeld komen in een kort item van ongeveer tien minuten. Verdere 
achtergrondinformatie over de activiteiten en organisaties wordt daarna opgenomen in 
Nieuwsklok op de pagina van de Adviesraad Sociaal Domein en / of het katern Moergestel 
Nieuws. 
Helaas zal het na 2 april even duren voor het vervolg door het coronavirus. Op dit moment 
willen we noch de activiteiten met senioren in beeld, noch de mensen van MTV in situaties 
brengen met gevaar om het virus op te lopen. Daarom zijn de opnames gestopt tot het 
moment dat het weer veilig is. 
Samen met MTV regelt een redactieteam, bij wie u terecht kunt voor uw vragen en 
suggesties, het project. Het team bestaat uit Piet Gelden, pgelden@home.nl (coördinator 
buurtgenoten / Senior in beeld), Trees Verhoeven, verhoevengianotten@home.nl 
(coördinator planning en contact MTV), Jan Geerts, jan-ine.geerts@hetnet.nl. 
 
 

Geef Elkaar de Hand: tot 1 juni 2020 
 

Intussen is de bijeenkomst van 1 april niet doorgegaan 
vanwege de sluiting van den Boogaard door het coronavirus. 
De komende bijeenkomsten tot 1 juni vervallen ook door de 
nieuwe maatregelen van de regering genomen op 23 maart. In 
de Nieuwsbrief van juni melden we hoe het dan verder gaat. De 
bijeenkomst staat vooralsnog gepland voor woensdag 17 juni. 
Houdt u ook Moergestel Nieuws in de gaten voor mogelijk 

aanvullende informatie. Wilt u meer weten over Geef Elkaar de Hand, neem contact op 
met een van de volgende contactadressen: Jacqueline Vis, tel. 06-52104251, Anny van 
Heeswijk, tel. 06-40130234 en Loes Kroon, tel. 013-5285713. 
Houd u aan de regels en blijf gezond, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten als betere 
tijden aanbreken. 
 

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


7 

 

        WIJ-vervoer in Moergestel   
 

Op de standaard van SVM in den Boogaard bevindt zich de nieuwe 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. 
In deze tijd rijden zij voorlopig voor u alleen! 
 

 
Boeken bezorgservice voor senioren 70+ 

 
 

Nu we vanwege de coronamaatregelen zoveel mogelijk thuisblijven, zien de dagen er 
anders uit. Wie digitaal vaardig is, kan vanuit huis nog volop appen, videobellen en lezen, 
bijvoorbeeld via de online Bibliotheek. Maar niet iedereen is zo handig met een computer 
of smartphone. Voor die groep is er vanaf woensdag 25 maart de Boeken Bezorgservice: 
medewerkers van de Bibliotheek Midden-Brabant bezorgen gratis boeken aan huis bij 
senioren die geen gebruik kunnen maken van de online Bibliotheek.  
 
U kunt zich aanmelden voor de Boeken Bezorgservice wanneer u: 
•  70 jaar of ouder bent; en 
•  lid bent van de Bibliotheek Midden-Brabant (in de gemeente Goirle, Hilvarenbeek, Loon 

op Zand, Oisterwijk, Tilburg of Waalwijk); en 
•  het niet lukt om gebruik te maken van de online Bibliotheek (e-books/LuisterBieb). 
 
Hoe meld ik me aan voor de Boeken Bezorgservice? 
U kunt zich via de telefoon aanmelden voor de gratis Boeken Bezorgservice:  
tel. 013 464 85 10 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur. 
U krijgt een van onze medewerkers aan de lijn. Heeft u nog vragen over de Boeken 
Bezorgservice, dan kunt u die eerst stellen. Vervolgens zal de medewerker met u uw 
gegevens doornemen (bezorgadres, voorkeur bezorgmoment). 
Houd hiervoor uw klantnummer/bibliotheekpas bij de hand. We zullen ook vragen naar uw 
favoriete schrijvers, onderwerpen en genres. Op basis van die informatie stellen we dan 
een boekenpakket op maat voor u samen. 
 
De intentie is dat de dienst de komende tijd ook zal worden uitgebreid naar andere 
doelgroepen onder de 70 jaar.  
Meer informatie over deze service is ook te vinden op bijgaande flyer en op 
www.bibliotheekmb.nl/bezorgservice.  
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

 

Bellen met elkaar in belcirkels 
via KBO Brabant 
 
Kijk op 
https://www.kbobrabant.nl/belcirkels 
  

 
 

 

 

 
 
 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van mei is   
dinsdag 28 april via redactienb.svm@outlook.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zie ook de laatste pagina nr. 9) 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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Puzzel mee en verdien een leuke prijs  

Inleveren: Burg. ter Veerstraat 10 of hvdbijgaart@ziggo.nl   

(de eerste 10 inzenders hebben prijs) 

1

 

2

 

3

 

4 Kun jij deze munten plat op een tafel leggen zodat elke 

    munt precies drie andere munten raakt? Elke munt moet  

    plat liggen zonder overlapping 

                    
O  O  O  O

 

        O  O  O  O 

        O  O  O  O 

        O  O  O  O 

   Teken de oplossing ! 

 

 

mailto:hvdbijgaart@ziggo.nl

