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Agenda      

 
 

Van de voorzitter     
 

In september starten in de regel de meeste SVM-activiteiten weer op, maar in deze 

bijzondere tijd van corona bestaan bij sommige deelnemers misschien toch twijfel en 

onzekerheid om mee te gaan doen. Begrijpelijk. Echter, uitgaande van de bestaande RIVM 

maatregelingen enerzijds en op basis van de geldende protocollen vanuit Tiliander/den 

Boogaard anderzijds, acht het bestuur het verantwoord om activiteiten weer op te starten, 

mits alle regels en adviezen ook daadwerkelijk  worden opgevolgd. Een belangrijke 

persoonlijke verantwoordelijkheid hierbij is vanzelfsprekend.  

 

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 
 
 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van oktober is 
dinsdag 22 september via redactienb.svm@outlook.com 
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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. 
 

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.  
 

Het mantelzorgcompliment 2020 in Moergestel 

Vorig jaar heeft Buurtgenoten zich met succes ingezet om veel mantelzorgers in Moergestel 
te verrassen met het mantelzorgcompliment. Ook nu in 2020 gaat deze actie begin 
september weer van start. Mantelzorgers die bij Contour de Twern staan ingeschreven 
ontvangen hierover binnenkort automatisch bericht. Maar zij die wel mantelzorg verlenen en 
daar nog niet staan ingeschreven, kunnen ook nu in aanmerking komen voor deze blijk van 
waardering. Je komt in aanmerking, indien je 3 maanden of langer gedurende minimaal 8 
uur per week zorg/ondersteuning verleent aan een ander binnen de gemeente Oisterwijk 
zoals je partner, je kind, iemand uit je familie of met wie je een nauwe relatie hebt of uit je 
buurt. De aanvraag dient door de mantelzorger zelf (geen leeftijdsgrens) te worden 
ingediend. Omdat Buurtgenoten het werk van mantelzorgers wil bevorderen ziet het graag 
dat ieder die ervoor (in de vorm van een VVV-bon) in aanmerking komt deze waardering 
ook ontvangt. Dus ben je een mantelzorg-ontvanger attendeer dan je mantelzorg-verlener 
op deze actie. Aanvragen kunnen nu al worden ingediend in Moergestel bij Henny Hamers           
per e-mail naar henham@kpnmail.nl en per telefoon 013 513 6382. 
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 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING         

      DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 DEN BOOGAARD 

AGENDA 

1.       Opening door de voorzitter. Ingekomen stukken en mededelingen 

3.       Goedkeuring verslag van de ALV van 28 maart 2019*  

4.       Jaarverslag 2019 van het bestuur*     

5.       Financieel jaarverslag 2019*  

6.       Verslag van de Kascontrolecommissie  

7.       Vaststellen contributie 2021 

8.       Goedkeuring begroting 2020 

9.       Rondvraag  

10.     Sluiting jaarvergadering.  

Waarom de ALV bijwonen? 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging. 

Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en 

presenteert de begroting voor 2020. 

De stukken voor de agendapunten 3, 4 en 5 liggen ter inzage op tafel.      

De stukken 3 en 4 ook zijn in te zien op onze website: www.senioren-moergestel.nl 

Het Bestuur van SVM, 
                 Henk van den Bijgaart, voorzitter 
                Ludo Claessens, secretaris 
                 Frans Laureijssen, penningmeester 
                 Paul Roozen, lid 

Opgave deelneming ALV 8 oktober 2020 !!!! 

Om de algemene ledenvergadering van SVM bij te wonen moet u zich vooraf opgeven. 

Door de coronaregelgeving en het protocol van den Boogaard kunnen namelijk slechts een beperkt 

aantal van 40 personen in de grote zaal plaats nemen.  

Als blijkt dat er zich meer dan 40 personen melden, zal er twee keer achter elkaar vergaderd 

worden, op dezelfde dag: om 13.30 uur en om 15.00 uur 

U moet u melden via e-mail:  secretaris.svm@outlook.com 

Melden kan tot 25 september! 
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©www.puzzelpro.nl 
 

73 2 40 53 9 57 24 61 14 72 28 68 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

 

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 
houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 
kledingstuk 27 al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 
39 nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel 
v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 
aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 
inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 
9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 
grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 
30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 
naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 
55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 
sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden 
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