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e-mail : redactienb.svm@outlook.com                                   
tel.: 06-49077746 
                                                                                                                                                                     

Agenda      

 
Noteert u alvast!  2 oktober: Seniorendag (zie pag. 5 en 6) 
                            8 oktober: Algemene ledenvergadering (zie pag. 4) 
 

Van de voorzitter     
 

SVM heeft zich uitdrukkelijk ten doel gesteld om eigen leden te behouden en nieuwe leden 

te werven. Een goede communicatie over allerlei zaken binnen de vereniging is hiervoor 

belangrijk. Niet alleen om op de hoogte te blijven van het actuele nieuws en ontwikkelingen.  

Maar ook om betrokkenheid te versterken en de interesse in en voor elkaar aan te 

moedigen, waardoor de motivatie groeit om deel te nemen aan activiteiten of zich mogelijk 

vrijwillig in te zetten voor onze vereniging.   

Maar zo’n interne communicatie is niet voldoende om een vereniging in stand te houden. 

Het is ook van belang dat zij zich presenteert naar buiten toe, laat zien wie zij is en 

waarvoor ze staat.  Het draait om bekendheid en zichtbaarheid. En dit uiteraard met het 

doel nieuwe leden aan te trekken. 

Het imago en de uitstraling van SVM berust misschien nog teveel op oude ideeën en 

belevingen uit het verleden. SVM wil daar verandering in brengen. Zij wil zich gaan 

profileren als zijnde een vereniging die midden in de samenleving staat: modern, 

dynamisch, vitaal en ondernemend. 

Om dit beeld inhoud en vorm te geven zijn er twee commissies ingesteld. De commissie 

Evenementen buigt zich over vernieuwende, frisse en eigentijdse activiteiten. De commissie 

Communicatie neemt  verantwoordelijkheid voor de PR en de mediakanalen. Hiervan zijn al  

een nieuwe website, een vernieuwd verenigings-jaarboekje en een handige wervingsflyer 

gerealiseerd. Onlangs is hier de facebookpagina “ Seniorenvereniging Moergestel 50+ “ 

aan toegevoegd. Daarnaast zullen er regelmatig publicaties volgen in Moergestel nieuws. 

Al naar ik hoop, zullen de investeringen van beide commissies tot nieuwe opbrengsten 

leiden. 

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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INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vanaf 1 juni zijn onze activiteiten in den Boogaard weer begonnen, tot nu toe alleen met de 
3 biljartgroepen. 
Het is nu ook weer toegestaan om met grotere groepen bij elkaar te komen, maar wel met 
inachtneming van de 1,5 meter afstand houden. 
Na onze zomerstop in de maanden juli en augustus zouden normaal gesproken in 
september weer de meeste activiteiten in den Boogaard beginnen. 
Of dat daadwerkelijk ook mag is afhankelijk van hoe de coronacrisis er voorstaat en de 
beslissingen van de overheid hierover. Een andere vraag is natuurlijk of de 
activiteitgroepen het zelf ook weer zien zitten om te starten met hun activiteit. 
Als dat voor uw activiteit nog niet helemaal duidelijk is dan vraag ik u om contact op te 
nemen met de contactpersoon van deze activiteit (of met ondergetekende). 
Hebt u interesse om met een activiteit mee te gaan doen? Dat kan natuurlijk ook! 
Kijk voor een overzicht van onze activiteiten en de contactpersonen hiervan op de website 
van SVM www.senioren-moergestel.nl  bij “Informatie” en “Activiteiten” of in ons 
jaarboekje. 
 
Bij de activiteiten is het wel belangrijk dat we ons goed houden aan de RIVM-richtlijnen, 
zoals o.a.: 
• houd 1,5 meter afstand;  
• vermijd drukte;  
• bij verkoudheidsklachten blijf je altijd thuis en ontwikkelt u 

benauwdheid en/of koorts dan blijven ook gezinsleden thuis; 
• handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de 

elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen 
weggooien; 

• bij 70-plussers, of een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig! 
Tevens vragen wij u om de richtlijnen en de voorwaarden van Den Boogaard op te volgen 
en voldoende afstand te houden ten opzichte van elkaar en het personeel. 
Ik zal binnenkort de contactpersonen van de activiteiten benaderen over het begin van hun 
activiteiten in september en ook over het indienen van de begroting voor 2021 die we weer 
moeten gaan opstellen. 
Als er nog vragen zijn over de activiteiten kunt u mij natuurlijk altijd benaderen. 
 
Paul Roozen 
Coördinatoren activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:activiteiten.svm@outlook.com
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Seniorenvereniging Moergestel (SVM) is op zoek naar een nieuwe secretaris 

Taken 

• Organiseren en voorbereiden van vergaderingen in overleg met de voorzitter 
• Verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering 
• Opstellen van het jaarverslag  
• Verzorgen van de in- en uitgaande post/mails, inclusief de interne verspreiding 
• Het onderhouden van het (digitaal)archief 
• Lid van het dagelijks bestuur samen met de voorzitter en penningmeester (DB) 
• Vervangt voorzitter bij diens afwezigheid 

Vaardigheden 

• Kunnen denken op hoofdlijnen 
• Vertaalslag van beleid naar uitvoering maken. 
• Ervaring met de toegewezen taken 
• Goed kunnen samenwerken met het bestuur en commissies   

Heeft u interesse of kunt u iemand aanbevelen? 
Neem voor meer informatie contact op met de (huidige) secretaris: 

Ludo Claessens 
M 06 55994464 
E secretaris.svm@outlook.com 

 

 

AFSTEL BUSREIS SVM september 2020 naar Rotterdam en Ridderkerk 

Ik heb jullie beloofd te berichten over de geplande dagreis op 8 september a.s.  

Helaas moet ik het reisje voor dit jaar uitstellen tot volgend jaar. De bestemming van ons 

reisje en de kwetsbaarheid van de mensen die altijd meegaan noopt mij, i.v.m. het 

coronavirus, hiertoe dit besluit te nemen. Ik hoop van ganser harte dat het medio mei 2021 

wel door kan gaan.                                                                                                          

Voor eventuele inlichtingen kun je mij altijd bellen. Het ga jullie allen goed.                       

Met groeten, 

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

 

mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:a.j.l.schoenmakers@home.nl
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Seniorenvereniging KBO-Brabant gaat onrecht pensioenakkoord 
juridisch bestrijden                                                                                              

 
Na een debat van amper vijf uur over een pensioenpot van ruim 1.500 miljard euro is de 
Tweede Kamer op 14 juli een moreel en juridisch foute weg ingeslagen. Het beste 
pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door een onzeker stelsel, nadat het vertrouwen 
in het huidige pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd door een irreële rekenrente. 
Daardoor worden de pensioenen van gepensioneerden en de pensioenopbouw van 
werknemers al twaalf jaar niet geïndexeerd. Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van 
het akkoord, maar ook een perspectief op spoedige indexatie ontbreekt. Tot 2027 wachten 
er wel pensioenkortingen. KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 125.000 
senioren, blijft er alles aan doen om het recht van de belanghebbenden te beschermen. 
 
 

Algemene ledenvergadering (ALV) op 8 oktober 
 

Als gevolg van de coronacrisis heeft de algemene ledenvergadering in maart geen 

doorgang kunnen vinden. Echter, statutair is het bestuur hiertoe nog steeds verplicht. Eens 

per jaar dient zij verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en moet hier van de 

leden goedkeuring voor krijgen.  

De RIVM-regels laten het op dit moment weer toe met groepen bij elkaar te komen, 

weliswaar met aanvullende hygiëne-afspraken en de vaste afstandsregel van                     

1,5 meter. In den Boogaard wordt het op deze manier mogelijk om in de grote zaal met 

maximaal 40 personen bij elkaar te komen. 

Het bestuur wil daarom vooraf weten hoeveel mensen de algemene vergadering willen 

bijwonen. Mocht het zo zijn dat het aantal deelnemers de 40 overschrijdt, wordt er voor de 

tweede keer op dezelfde dag vergadering gehouden. Als gevolg van deze bijzondere 

situatie zal dit jaar na het officiële gedeelte van de jaarvergadering geen vorm van 

entertainment plaats vinden. 

In de nieuwsbrief van september leest u hoe u zich kunt gaan aanmelden voor de ALV.  

 

          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. 
 
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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SENIORENDAG 2020 op VRIJDAG 2 OKTOBER  in Den Boogaard 

 
Vanwege het Coronavirus zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan. Ook De Voice 
Senior, welke gepland staat op 10 oktober, kan helaas niet doorgaan en is verschoven 
naar het volgend jaar. Daarom zijn wij toch blij dat we u kunnen mededelen dat de 
evenementencommissie een alternatief programma heeft voorbereid voor de jaarlijkse 
Seniorendag, tenminste voor zover we dat op het moment kunnen overzien. 
Omdat we gebonden zijn aan de richtlijnen van het RIVM, hebben we wel de nodige 
aanpassingen moeten doen. Er kunnen maximaal 100 personen inschrijven, mits in een 
goede gezondheid.  
We hebben een ochtend-/middagprogramma (van 10.00 uur tot 15.00 uur) en een 
middagprogramma (van 12.30 uur tot 17.30 uur). We kunnen per dagdeel maximaal 50 
personen ontvangen en de volgorde van binnenkomst van de aanmelding is bepalend. 
Mocht het die dag slecht weer zijn, dan kunnen we kijken of de wandelaars en fietsers nog 
aan kunnen sluiten bij de film of de bingo. Voor de film zijn maximaal 15 plaatsen 
beschikbaar en voor de bingo maximaal 30. Alle plaatsen zijn zo gesitueerd dat iedereen 
op 1,5 meter afstand kan zitten. Mochten daarbij niet voldoende plaatsen beschikbaar zijn, 
dan zorgen wij voor een alternatieve activiteit. Natuurlijk is het ook mogelijk om in de foyer 
van Den Boogaard een kaartje te leggen of een spelletje te doen tot de voorstelling begint. 
De kosten voor deze dag zijn €5,--. als bijdrage voor de lunch. 
Het ochtendprogramma ziet er als volgt uit: 
10.00 uur : Ontvangst in Den Boogaard met koffie/thee met een plakje cake 
10.30 uur : Start fietstocht / wandeltocht / film of bingo 
12.30 uur : Lunch in een van de beschikbare horecagelegenheden 
14.00 uur : Optreden van Wim Daniëls (maximaal 50 personen in de grote zaal) 
15.00 uur : Einde ochtendprogramma. 
Het middagprogramma : 
12.30 uur : Lunch in een van de beschikbare horecagelegenheden  
13.30 uur : start fietstocht / wandeltocht / film of bingo 
15.30 uur : terug in den Boogaard voor een kopje koffie/thee met een plakje cake 
16.00 uur : Optreden van Wim Daniëls (maximaal 50 personen in de grote zaal) 
17.00 - 17.30 uur : Afsluiting 
Inschrijven tot 19 augustus a.s. (zie verder op pag. 7 de inschrijfformulieren) 
Wij hopen dat we U hiermee een leuke gevarieerde dag kunnen bezorgen en natuurlijk 
hopen we ook dat de weergoden ons een handje helpen. 
Met vriendelijke groeten van de commissie “zomertour” en de “evenementencommissie”   
Henk en Ankie en Rian, Loes, Anny en Nel. 
 

Wim Daniëls  
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Hij is een schrijver van taalboeken, literaire verhalenbundels, romans, woordenboeken, 
poëzie en informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen. Hij schrijft boeken voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. Met Kasper Boon maakte hij een bordspel: Het Grote 
Taalspel. 
Hij treedt op in de theaters met gevarieerde voorstellingen. Daarnaast verschijnt hij 
regelmatig op televisie met ludieke en grappige taal- en woordbeschouwingen. Een 
optreden met Wim is onderhoudend, gezellig en ontwapenend. Heerlijk om mee te maken.  
 
 

Geef Elkaar de Hand: komt bijeen op 16 september 2020 
 

De bijeenkomsten van Geef Elkaar de Hand gaan, zoals eerder 
gemeld, tot 1 september niet door. In deze Nieuwsbrief toch 
alvast wat informatie. De bijeenkomst staat gepland voor 
woensdag 16 september om 13.30 uur in den Boogaard. We 
zijn meestal met een kleine groep en houden ons in de zaal aan 
de regels van afstand. Meld u tijdig aan en bij een bepaald aantal 
deelnemers stoppen we. In de Nieuwsbrief van september komt 

verdere informatie. Houdt tegen die tijd ook Moergestel Nieuws in de gaten voor mogelijk 
aanvullende informatie. Wilt u meer weten over Geef Elkaar de Hand en voor aanmelding, 
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 
 
 

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. 
 

 

        WIJ-vervoer in Moergestel   
 

Vanwege de coronacrisis was er geen vervoer mogelijk door WIJ-vervoer. Het vervoer 
wordt weer geleidelijk opgestart. Hebt u vervoer nodig en voor nadere informatie neem 
contact op met de coördinator van buurtgenoten, Piet Gelden, 013-5131609  
E-mail: pgelden@home.nl of met de coördinator vervoer 06-34038895 die voor u het 
vervoer regelt.  
 
 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van september is 
dinsdag 18 augustus via redactienb.svm@outlook.com 

 

mailto:henham@kpnmail.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
mailto:redactienb.svm@outlook.com
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INSCHRIJFFORMULIER SENIORENDAG 2 OKTOBER 2020  (per persoon invullen) 
 
NAAM :________________________________________________________________ 
 
TELEFOONNUMMER : _______________________ 
 
EMAIL-ADRES:_________________________________________________________ 
 
O  GEEFT ZICH OP VOOR HET OCHTEND-/MIDDAGPROGRAMMA  
   O WANDELTOCHT  O FIETSTOCHT  O BINGO   O FILM  (1 activiteit aankruisen !!) 

 
O   GEEFT ZICH OP VOOR HET MIDDAGPROGRAMMA  
   O WANDELTOCHT  O FIETSTOCHT  O BINGO   O FILM  (1 activiteit aankruisen !!) 

 

INLEVEREN VÓÓR 19 AUGUSTUS 2020 BIJ: 
 
Nel Dirkx, Eysenbrand 7 of bij Anny van Heeswijk, Lathouwer 13 of bij het bar-team van 
den Boogaard  of via e-mail bij:  neldirkx@gmail.com 
 
€ 5,-- voor de lunch overmaken voor 1 september naar de penningmeester van de SVM, 
Frans Laureijssen rekeningnummer SVM  NL38RABO0134532260, onder vermelding van 
lunch seniorendag.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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