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Agenda      

Geen geplande activiteiten (voorlopig tot 20 mei)  
 

 

Van de voorzitter     
 

Nog steeds waart het Coronaspook rond. Nog steeds worden wij streng geadviseerd om 

zoveel mogelijk thuis te blijven. En nog steeds ziet het er niet naar uit dat grootschalige 

ontmoetingen en bijeenkomsten hervat kunnen worden. Dat geldt ook voor SVM. Dus 

blijven we afwachten tot de RIVM-regels versoepeld worden.  

Dat betekent dus voorlopig nog geen deelname aan SVM-activiteiten en evenementen; 

voor velen bij uitstek de gezellige en plezierige afleiding en voor sommigen zelfs de 

oplossing tegen het alleen zijn.   

Laten we juist nu in deze gedwongen quarantaine een beetje letten op elkaar en onze 

sociale omgeving controleren op signalen die kunnen leiden tot eenzaamheid. Het zijn de 

mensen die weinig contact hebben, die alleenstaand zijn, een ziekte of beperking hebben, 

een naaste hebben verloren of financieel het niet breed hebben.   

Blijf moed houden, afstand houden en vooral van elkaar houden. 

 

ONS magazine digitaal 
 

Als u behoefte hebt om de ONS via het computerscherm te bekijken, kan dat ook.  
Vanaf 4 mei kunt u dat doen via de website van KBO-Brabant. 
U gaat eerst naar www.kbo-brabant.nl  Daarna klikt u op ONS MAGAZINE.  
Op deze manier kunt u ook de vorige en volgende magazines inzien. 
 
U kunt ook rechtstreeks naar de pagina: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/ 
 
KBO zorgt maandelijks op de verschijningsdatum dat de nieuwste Ons te lezen is. 
Wilt u zich laten voorlezen? Zelfs dat kan ook.  

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
http://www.kbo-brabant.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
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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Buurtgenoten deelt betrokkenen het volgende mee. 
 
Onderstaande is bedoeld voor wie een bericht heeft 
ontvangen vanuit Nextdoor wat tot verbazing en verwarring 
heeft geleid en niet verstuurd had moeten worden aan u. 
Hieronder tref u de informatie aan die een en ander verduidelijkt. 

Vooraf: doet u vooral niets met het bericht. Sommigen hebben al voor informatie 
gereageerd naar buurtgenoten, maar hierbij de informatie voor iedereen. 
 
“Beste Buurtgenoten en allen die het bericht hebben ontvangen, 

Na overleg met de coördinator van buurtgenoten, Piet Gelden, is besloten dit 
bericht in de nieuwsbrief van SVM van mei te plaatsen.  
Graag benoem ik daarom als eerste de vele mooie initiatieven die Buurtgenoten ontplooit 
als het gaat om hulp, troost, ondersteuning en antwoord op vragen.  
Buurtgenoten is er voor u.  

De vervelende situatie die zich de afgelopen maand heeft voorgedaan is, dat er 
(mogelijk) op mijn naam (zie onderaan de brief) een brief is verstuurd aan u vanuit de app 
Nextdoor. 
Deze app heeft als doel mensen uit dezelfde buurt digitaal met elkaar te verbinden. 
Denk hierbij aan:  

1. zoekgeraakte spullen terug te bezorgen bij de eigenaar; 
2. oproep te doen voor hulp; 
3. Informatie te delen over allerlei activiteiten.  

Deze brief heeft voor verwarring gezorgd, omdat er wordt gevraagd om lid te worden en 
online een code hiervoor in te vullen. 
Bij navraag aan Nextdoor blijkt, dat het onduidelijk is hoe deze brieven verstuurd kunnen 
zijn. Zij zoeken dit momenteel uit. Het versturen van de brief berust op een misverstand.  
Vandaar dat ik met dit bericht vooral de onduidelijkheid en ongerustheid bij mijn 
buurtgenoten weg wil nemen. 

Daarnaast wil ik nogmaals aandacht vragen voor Buurtgenoten. 
Heeft u hulp, troost, ondersteuning of antwoord op vragen nodig?  
Naam dan contact op met Buurtgenoten. Zij helpen u graag verder. 
Met vriendelijke groet, 
Inge van Beers” 
 

          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. 
Vanwege de coronacrisis komen we tijdelijk niet aan huis om problemen op te lossen, 
zoals u zult begrijpen. Soms is een probleem telefonisch op te lossen, dus bellen kan 
gewoon.  
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

 
 
 
 
 

 
 

 
Beste leden van SVM, 
 
Op dit moment liggen al de activiteiten van SVM stil i.v.m. de coronacrisis. Toch wil ik u 
even informeren over het eventuele verdere verloop hiervan. 
Door de maatregelen van de overheid is de horeca, en dus ook Den Boogaard, tot 20 mei 
gesloten. Hoe het ná deze datum verder gaat lopen is nu nog onbekend. Misschien dat 
vanaf 20 mei (of een latere datum) de horeca weer onder bepaalde voorwaarden open 
mag gaan, wat dan inhoudt dat we met Den Boogaard in overleg moeten hoe we de 
activiteiten weer kunnen opstarten. Zeker omdat de meeste van ons toch onder de 
kwetsbare groep vallen zal dat niet voor alle activiteiten makkelijk zijn. 
Voor de activiteiten die nog lopen op het moment dat we weer mogen beginnen zal ik met 
de contactpersonen contact opnemen om te informeren of er behoefte is om alweer te 
beginnen met de activiteiten en onder welke voorwaarden dit dan mogelijk zal zijn. 
Voor de activiteiten die reeds afgelopen zijn en toch de uitgestelde lessen willen inhalen 
verzoek ik de contactpersoon hiervan om contact met mij hierover op te nemen. 
Ja, want we willen graag dat de activiteiten weer opgestart worden, maar wel alleen als dit 
op een veilige manier kan, want de gezondheid gaat voor alles. 
 
Wat betreft de betaalde eigen bijdrage voor de activiteiten zullen we later bekijken hoe we 
dit gaan oplossen m.b.t. de geannuleerde lessen. 
 
Actuele informatie is natuurlijk altijd te vinden op de website van SVM: 

www.senioren-moergestel.nl  
 
Voor vragen over de activiteiten kunt u mij natuurlijk altijd benaderen. 
 
Paul Roozen 
Coördinatoren activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via email: activiteiten.svm@outlook.com 
 
 
 

Mariaviering bij de H. Eik in mei 
 

Vanwege de coronamaatregelen gaat de Mariaviering bij de H. Eik, die gepland stond voor 
dinsdag 26 mei, niet door als gezamenlijke activiteit van SVM. Wel kunt u op eigen 
gelegenheid naar de kapel die dagelijks open is, als u zich aan de regels houdt van 1,5 m 
afstand. U mag met maximaal 5 personen in de kapel zijn en houd afstand bij het 
aansteken van een kaarsje of lichtje. Er zijn een paar zitplaatsen. De regels waaraan ieder 
zich moet houden staan bij de kapel duidelijk vermeld. 
 

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:activiteiten.svm@outlook.com
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Geef Elkaar de Hand: tot 1 juni 2020 
 

De geplande bijeenkomst voor mei gaat niet door. Eerder is al 
gemeld dat tot 1 juni er geen activiteiten zijn 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. 
Minder hulp vanuit de thuiszorg of de WMO ?  
Misschien heeft / had u huishoudelijke hulp via de WMO of lichamelijke verzorging door de 
thuiszorg. Voor veel mensen is de hulp verminderd door de coronacrisis of tijdelijk zelfs 
helemaal gestopt. Als dat u in problemen brengt en zelf geen oplossing hebt, laat het ons 
weten. Ook mag u ons benaderen om ons te informeren over uw situatie. Uiteraard hopen 
we dat het binnen afzienbare tijd weer verbetert. Wellicht hebt u ook gelezen dat er een 
voorstel is van de gemeente Oisterwijk om de inzet via de WMO te gaan beperken.  
 
 

 

        WIJ-vervoer in Moergestel   
 

Vanwege de coronacrisis is er tijdelijk geen vervoer mogelijk door WIJ-vervoer. We 
willen u en de vrijwilligers-chauffeurs beschermen en ons houden aan de regels. U kunt 
voor nadere informatie contact opnemen met de coördinator van buurtgenoten, Piet 
Gelden, 013-5131609; e-mail: pgelden@home.nl  of met de coördinator vervoer  
06-34038895.  We informeren u, als de situatie wijzigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:henham@kpnmail.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
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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 www.bibliotheekmb.nl/bezorgservice   
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 

 Tips om vanuit huis 

                                   te herdenken en te vieren             

 Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid in Nederland. In deze periode van binnenshuis blijven, is 

het juist een mooi moment om bij onze vrijheid stil te staan. De organisatie van Brabant 

Remembers geeft tips om vanuit huis 75 jaar vrijheid te herdenken en te vieren.               

In de eerste week van mei vindt u alles op de website van KBO Brabant: 

www.kbo-brabant.nl of op www.brabantremembers.com/vier75jaarvrijheidthuis 

http://www.bibliotheekmb.nl/bezorgservice
http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.brabantremembers.com/vier75jaarvrijheidthuis
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 Zomertour 2020 gaat niet door 

De Corona-malaise heeft ons in onze sociale vrijheid behoorlijk beperkt. De regels van het 

RIVM gelden in ieder geval tot 20 mei. Hoe het er dan uit gaat zien weten wij nog niet. Het 

lijkt er zeker op dat wij voorlopig nog niet in groepen samen mogen komen. Met name voor 

de mensen boven de leeftijd van 70 jaar zullen de risico’s van het virus dichtbij blijven. Zij 

zullen dus extra voorzichtig moeten zijn.                                                                             

De activiteiten van de Zomertour 2020 zijn in het algemeen zodanig gekozen dat het ook 

moeilijk wordt om hierbij in de praktijk de 1,5 meter afstand te behouden.  

De voorbereidingen voor de geplande activiteiten moeten nog definitief uitgewerkt worden. 

De reserveringen voor sommige activiteiten dienen bijtijds bevestigd dan wel geannuleerd 

te worden. Tegelijkertijd blijven twijfels bestaan of het RIVM in de komende zomer 

bijeenkomsten van meerdere personen überhaupt wel toestaat. 

Daarom heeft de commissie besloten de Zomertour dit jaar niet door te laten gaan. 

Mochten de regels zodanig versoepeld worden, bestaat de mogelijkheid, dat er in juli of 

augustus toch nog iets georganiseerd wordt voor al onze SVM leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van juni is 
dinsdag 2 juni via redactienb.svm@outlook.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:redactienb.svm@outlook.com
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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) 

Oplossingen nieuwsbrief april: 

1. Welke letter op de plek van het vraagteken: de Z 

2. Hoeveel vierkanten? 40 

3. Welke bal moet toegevoegd? 1 biljartbal 

4. Muntenpatroon  

                                                      Helaas, er waren geen prijswinnaars!  

Nieuwe ronde: 

  

  
 

mailto:hvdbijgaart@ziggo.nl

