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Van de voorzitter     
 

Nog steeds zitten we in een Coronacrisis en het ziet er naar uit dat de besmettingen weer 

toenemen. Onder de bevolking steken gevoelens van onzekerheid en angst de kop weer 

op. Reden genoeg om voorzichtig te zijn en de bestaande regels goed in acht te nemen. 

Wanneer u dat doet, kunt u met vertrouwen erop uit en in algehele ontspannenheid 

deelnemen aan activiteiten.                                                                                               

Toch blijkt die stap voor velen onder onze leden moeilijk te maken. De seniorendag hebben 

we daarom af moeten blazen. Het aantal belangstellenden voor de algemene 

ledenvergadering van 8 oktober aanstaande is minimaal. En wat te doen met de 

kerstviering en de vrijwilligersavond?                                                                                     

Ik besef dat in deze onzekere tijd het extra inspanning vereist om mensen aan te moedigen 

mee te doen. Toch is voor SVM juist die natuurlijke behoefte aan sociale samenkomst de 

basis om evenementen en activiteiten te organiseren.                                                       

Kom en doe mee!  

Rabo CLUB Support             Stem op SVM ! 

 

 

Ons doel: SVM timmert aan de weg en wil met nieuwe 
activiteiten en gebruik van moderne publiciteitsmedia zoals 
website, flyers en facebook vooral de jongere senioren 
aanspreken. Hierdoor wil SVM het ledenbestand op peil 
houden en, niet onbelangrijk, nieuwe leden werven. Deze zijn 
broodnodig om onze club in stand te houden. 
 

Vanaf 5 oktober tot 25 oktober kunt u stemmen op onze vereniging, tenminste als u lid 

bent van de Rabobank en een stemcode hebt gehad. 

 

Uiterste inleverdatum kopij voor de Nieuwsbrief van november is 
dinsdag 20 oktober via redactienb.svm@outlook.com 

 

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
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INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

 
 
 
 
 

 
 

 
Beste leden van SVM. 
 
In de afgelopen maand september zijn er weer diverse activiteiten begonnen. 
Hierbij geef ik u een overzichtje van de activiteiten die inmiddels begonnen zijn. 
De 3 biljartgroepen zijn alweer wat langer aan de gang. Zij biljarten op maandag t/m 
donderdag ’s middags en op maandagavond (3-banden). 
De 2 boetseergroepen (op donderdag en vrijdagmorgen) beginnen eind september (op 
donderdagmorgen) en in oktober (vrijdagmorgen) weer met hun activiteiten. 
De groep van handvaardigheid op dinsdagmorgen is in september weer begonnen. 
De tekencursus is met een kleine groep op donderdagmiddag weer gestart. 
De groep van stijldansen begint eind september op woensdagmiddag weer. 
En ook de leeskring en “Geef elkaar de Hand” (zie de Nieuwsbrief voor het programma) 
zijn inmiddels weer gestart met hun activiteiten.  
De groep van Nordic walking is op maandagmorgen weer aan het wandelen. 
Klassieke muziek heeft in oktober en november een viertal lessen ingepland. 
De activiteiten van kaarten, kalligrafie, het meezingkoor “Agge mar weg bent” en 
tekenen en schilderen zijn nog niet opgestart en bekijken of ze in de loop van oktober 
eventueel weer willen beginnen. 
De Bingo heeft besloten om in ieder geval ook in oktober nog niet te beginnen met de 
maandelijkse bingo, voor november bekijken ze dit opnieuw. 
 
Voor de activiteiten die begonnen zijn wil ik er nogmaals op wijzen dat het goed is om zich 
aan de RIVM-richtlijnen te houden, dus 
• houd 1,5 meter afstand;  
• 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; 
• houd u zich aan de richtlijnen en de voorwaarden van den Boogaard. 
 
Hebt u interesse om met een activiteit mee te gaan doen? Dat kan natuurlijk altijd! 
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. 
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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Geef Elkaar de Hand: komt bijeen op 14 oktober 2020 
 

De eerste bijeenkomst in deze tijd van corona is met 
aanpassingen goed verlopen. In oktober is de volgende 
samenkomst, opnieuw met een kleine groep van maximaal 15 
personen. Daardoor kunnen we rekening houden met voldoende 
afstand van elkaar. De bijeenkomst is op woensdag 14 oktober 
om 13.30 uur in den Boogaard. We wisselen van gedahcte 
over hoe het met ons gaat in deze dagen. Daarnaast besteden 

we aandacht aan Maria in de Mariamaand oktober. De H. Eik is nog altijd niet toegankelijk 
voor groepsbezoek. Meld u tijdig aan. Bij een aantal van 15 deelnemers stoppen we: vol = 
vol. Wilt u meer weten over Geef Elkaar de Hand en voor aanmelding, neem contact op met 
een van de volgende adressen: Jacqueline Vis, tel. 06-52104251, Anny van Heeswijk, 
tel. 06-40130234 en Loes Kroon, tel. 013-5285713. 
De volgende bijeenkomst is op woensdag 11 november om 13.30 uur in den Boogaard. 
 

          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   
 

WIJ-vervoer wordt, hoewel corona nog onder ons is, weer geleidelijk opgestart. Het aantal 
chauffeurs dat voor het vervoer zorgt is momenteel nog erg beperkt. De chauffeurs worden 
door onze organisatie voorzien van een mondkapje en u als passagier moet ook een 
mondkapje dragen voor ieders veiligheid. Hebt u vervoer nodig bel de coördinator die voor 
u het vervoer regelt 06-34038895. Voor nadere informatie neem contact op met de 
coördinator van buurtgenoten, Piet Gelden, 013-5131609, e-mail: pgelden@home.nl  
Laat hem ook weten, als u als chauffeur beschikbaar wilt zijn. U bent zeer welkom.    

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:henham@kpnmail.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
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Herdenking Oorlog en Bevrijding op 25 oktober 2020 om 13.00 uur 

 
Op zondag 25 oktober, dit jaar op de echte dag van de bevrijding van 
Moergestel, vindt om 13.00 uur de herdenking plaats bij het monument 
van Gen. Maj. C.M. Barber. Het wordt een door corona aangepaste 
herdenking. Deze is alleen toegankelijk voor genodigden. Maar u kunt 
de herdenking direct volgen door de live-uitzending door MTV. 
Vorig jaar hebben we 75 jaar bevrijding groots gevierd, nu zijn we 
gedwongen het heel klein te houden. Maar we blijven herdenken! 
 
In oktober is ook de actie van Rabo Clubsupport 2020. Steun de 
Stichting Herdenking Oorlog en Bevrijding Moergestel door uw stem, 
zodat u het onze organisatie mede mogelijk maakt de herdenking 
stijlvol te blijven invullen. 

 
 

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. 

                             Samen uiteten met SVM            
 

Het is lange tijd geleden dat er samen gegeten is bij een van de verschillende 

eetgelegenheden in Moergestel. Het coronavirus is hiervan de oorzaak geweest.   

Misschien is er nu toch weer de behoefte ontstaan om met elkaar onder uitdrukkelijke 

handhaving van de coronaregels een “menu te gaan raadplegen”. SVM wil dit graag weten, 

voordat met de horeca in gesprek wordt gegaan. Is de belangstelling aanwezig, geef dat 

dan z.s.m. door via tel: 0646468893.                                                                           

Volgende maand leest u in de nieuwsbrief of er voldoende belangstelling is, waar u samen 

kunt gaan eten en wat de kosten zijn voor een menu.  Melding en reservering vooraf blijven 

uiteraard noodzakelijk onder opgave van naam , telefoonnummer en uw dieetwensen. 

 

mailto:henham@kpnmail.nl

