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Van de voorzitter     

 

 
“De SVM-boot dobbert stil op het water, ongeduldig en afwachtend op het moment dat de 
trossen weer losgegooid mogen worden, bruisend op weg naar nieuw avontuur”.  Dit is 
ongeveer hoe SVM er nu voor staat. De Corona heeft ons nog altijd stevig in de tang. Nog 
steeds geen vrijheid om elkaar spontaan te ontmoeten. Nog steeds geen 
groepsbijeenkomsten en dus ook geen gezamenlijke activiteiten. Jammer, want SVM heeft 
plannen met boordevol activiteiten. Er zit voorlopig niets anders op dan hoopvol af te 
wachten op de verlossende maatregelen van de overheid en het beschermende effect van 
de virusinjecties. Ik kan u met het oog op de spoedige afloop van de coronacrisis slechts 
geduld, sterkte en vertrouwen toewensen. Houd moed en houd van elkaar.  
 
 
 

                      WIJ-vervoer in Moergestel 

 
WIJ-vervoer wordt, hoewel corona nog altijd onder ons is, waar mogelijk weer geleidelijk 
opgestart. Evenwel zorgen de lopende maatregelen voor extra zorg om vervoer te 
regelen. Het aantal chauffeurs dat voor het vervoer zorgt is momenteel 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! 
 

 

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

 
Helaas nog geen positief nieuws over het beginnen van de activiteiten van SVM. 
De regering heeft besloten om de lockdown namelijk te verlengen t/m 9 februari. Dat 
betekent dat ook den Boogaard in ieder geval tot deze datum gesloten is en dus ook onze 
activiteiten daar niet kunnen doorgaan. 
Dit geldt dus alleen voor de activiteiten die in den Boogaard plaatsvinden. 
Nordic walking bijvoorbeeld kan dus gewoon doorgaan, denk wel aan het houden van 
voldoende afstand. 
Hoe het ná 9 februari weer verder gaat is nu nog gissen, dus dat doen we dan ook maar 
niet. Zodra hier meer duidelijkheid over is meld ik me natuurlijk weer bij jullie of in ieder 
geval bij de contactpersonen van de activiteiten. 
Als u meer informatie wilt over een activiteit van SVM kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon van de desbetreffende activiteit of met mij. 
Meer informatie kunt u ook vinden in ons prachtig nieuwe jaarboekje van 2021. 
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Blijf gezond! 
 
Paul Roozen,Coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 
 

 

SVM te vinden op                 

(vervolg) 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we verteld hoe je op de pagina van Seniorenvereniging 
Moergestel kunt komen en hoe je alle berichten kunt lezen. Om te weten of er nieuwe 
updates zijn  moet je elke keer naar deze pagina. Je kunt ook automatisch alle berichten 
lezen van deze pagina in het nieuwsoverzicht door deze pagina te volgen. 
Een pagina volgen doe je als volgt: 

• Ga naar de pagina van Seniorenvereniging Moergestel 

• Klik op  rechtsboven in het scherm en klik vervolgens op Volgen 
Nu worden automatisch alle berichten van de pagina Seniorenvereniging Moergestel 
getoond in je Nieuwsoverzicht als je Facebook opstart. 
Zijn er nog andere pagina’s, bijv. je kinderen, andere verenigingen etc.,  die je wilt volgen 
dan kan dat op dezelfde manier. Elke keer als je Facebook opstart, komen de nieuwste 
berichten boven aan te staan. Maar let op: er komen ook reclameberichten tussendoor. 
 
 

mailto:activiteiten.svm@outlook.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_like_button
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Facebook.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_like_button
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.undercoverwaitress.com/2011/10/i-love-pubs.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://curvyroads.info/tag/knee-pain/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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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. 

 
Geef Elkaar de Hand komt onder voorbehoud bijeen. 

De bijeenkomsten van Geef Elkaar de Hand zijn al een hele tijd door 
COVID-19 niet doorgegaan. Het is momenteel ongewis hoe de 
ontwikkelingen rond corona komende weken zijn. De eerstvolgende 
bijeenkomst hebben we onder voorbehoud van de regelgeving 
vastgesteld op woendag 17 februari van 13.30 – 16.00 uur in den 
Boogaard, als den Boogaard dan open mag zijn.We hopen dat het 

door kan gaan. Misschien in aangepaste vorm. Houd ook Moergestel Nieuws in de gaten 
voor mogelijke tussentijdse informatie. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar 
een van de volgende contactadressen: Jacqueline Vis, tel. 06-52104251, Anny van 
Heeswijk, tel. 06-40130234 en Loes Kroon, tel. 013-5285713. 
In de volgende Nieuwsbrief hoe het verder gaat: de volgende bijeenkomst staat vooralsnog 
gepland op woensdag 24 maart. 

WMO-Cliëntondersteuning 

 

 

Wilt u advies of hebt u ondersteuning nodig bij een aanvraag 
m.b.t. zorg, vervoer, de WMO en meer. We zijn er voor u. 
Neem contact op met de cliëntondersteuner van SVM:  
Jan Geerts: tel. 013-5131833 of 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. Ik neem 
snel contact met u op. 
Ook in 2021 kunt u op advies en ondersteuning rekenen. 
Door de wijzigingen in de procedures en het opnemen van contact met de gemeente 
volgen hier nogmaals de basisgegevens van het Loket Wegwijs voor alle verzoeken. 
Het ‘Loket Wegwijs’: voor informatie en bereikbaarheid: het loket is in Cultuurcentrum 
Tiliander in Oisterwijk, tel. 013-3030440 bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30-12.00 uur en op woensdag van 13.00-17.00 uur. Inloopspreekuur ook in 
Tiliander op de 1e verdieping via de ingang aan het Lindeplein op donderdag van 9.00-
10.30 uur.   U kunt ook een e-mail sturen naar loketwegwijs@oisterwijk.nl;  informatie vindt 
u ook op de website www.oisterwijk.nl/loketwegwijs  
 
 
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:loketwegwijs@oisterwijk.nl
http://www.oisterwijk.nl/loketwegwijs
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Informatie Belastingservice SVM voor de aangifte inkomstenbelasting 2020. 
 

Voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2020 kunt u ook weer in 2021 terecht bij de 
belastinginvullers van de Senioren-Vereniging-Moergestel. Zodra u een aangiftebrief 
inkomstenbelasting 2020 hebt ontvangen kunt u contact opnemen met de belastinginvullers. 
Voor wie is de belastinginvuller werkzaam: 
1. De Belastingservice is bestemd voor alle senioren die voldoen aan het inkomens- en 

leeftijdscriterium. 

2. Leeftijd- en inkomensgrens. 

De leeftijdsgrens is bepaald op minimaal de AOW leeftijd. 
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt: 

- Zonder toeslagpartner  € 35.000 en met toeslagpartner  € 50.000 

3. Invullen van eenvoudige aangifte. 

De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften 
Inkomstenbelasting. De eenvoudige aangifte kan worden omschreven als een aangifte van 
AOW- en pensioeninkomen, eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en 
eventuele bezittingen in Box 3, indien deze gegevens eenduidig vastliggen. 

Door de belastinginvullers zal een machtigingscode worden aangevraagd. Zodra u deze code hebt 
ontvangen van de Belastingdienst dient u deze code door te geven aan de betreffende 
belastinginvuller die op het formulier vermeld staat. Met deze code kan dan de vooraf ingevulde 
aangifte worden opgevraagd. 

Om de aangifte vlot te kunnen afwerken verzoeken wij u, voorafgaande aan het huisbezoek, om 
de volgende gegevens klaar te leggen en of te ordenen: 
a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 

het jaar 2020; 
b. De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2019 en de jaaropgave van de 

hypotheekverstrekker over 2020 indien u beschikt over een eigen woning; 
c. Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag; 
d. De jaaropgaven van de bank; 
e. Rekeningen van specifieke zorgkosten en afrekeningen van de zorgverzekeraar over  2020; 
f. Bewijsstukken van gedane giften; 
g. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode. 
Mocht u geen aangiftebrief voor het jaar 2020 hebben gekregen van de Belastingdienst, dan kan 
het toch interessant zijn om na te gaan of u belasting kunt terugkrijgen. U kunt vrijblijvend een 
beroep doen op de belastinginvullers om na te gaan of uw aangifte tot teruggaaf leidt en of u in 
aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag. 

➢ Informatie over huurtoeslag 2021 

Om in 2021 in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan de volgende criteria voldoen: 
          Geen toeslagpartner    Met toeslagpartner 
De rekenhuur (kale huur+toeslagen) is maximaal                    752,33      752,33 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. 
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en samenstelling van uw 
huishouden. Hoe hoger uw inkomen hoe minder huurtoeslag. 
Vermogenstoets: Maximaal vermogen per 01-01-2021       31.340                 62.680 

➢ Informatie over zorgtoeslag 2021 

Om in 2021 in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet aan de volgende criteria voldoen: 
            Geen toeslagpartner        Met toeslagpartner 

- Inkomenstoets 2021 tot maximaal         31.138                    39.979 

- Vermogenstoets maximaal per 01-01-2021 118.479                  149.819 

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de belastinginvullers van SVM: 
➢ Jo van Dijk, Zandstraat 20, telefoon 013-5131527 of e-mail jamvandijk20@gmail.com 

➢ Harrie de Laat, Schoolstraat 71, telefoon 013-5132330 of e-mail h.de.laat@ziggo.nl 
 

mailto:jamvandijk20@gmail.com
mailto:h.de.laat@ziggo.nl
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Buurtgenoten bemiddelt en helpt ouderen aan een gratis waardebon 
energie 

 
We weten allemaal dat er een flinke uitdaging ligt om de opwarming van de aarde te 
stoppen en het milieu te verbeteren. Hiervoor worden op regionaal en nationaal niveau 
grote plannen gemaakt om uiteindelijk over te gaan naar duurzame energiebronnen, zoals 
zon- en windenergie, als vervanging van de huidige fossiele energiebronnen, zoals 
steenkool, olie en aardgas. Daarnaast dient er ook bespaard te worden op het gebruik van 
energie, zodat we uiteindelijk genoeg duurzame energie kunnen opwekken en toch 
comfortabel kunnen wonen en leven in onze eigen omgeving. Met dit besparen van energie 
kun je zelf vaak al snel en op een eenvoudige wijze aan de slag. De Duurzame Energie 
Coöperatie Oisterwijk (DEC-Oisterwijk) heeft daarom, in samenwerking met gemeente 
Oisterwijk, deze winter de campagne ‘Je energierekening snel omlaag met kleine 
energiebesparende maatregelen’ opgezet. Meer informatie hierover kun je ook vinden op 
de website www.dec-oisterwijk.nl/energieloket 
 In dit kader worden er gratis waardebonnen met een waarde van € 30,-- uitgegeven 
(maximaal 1 per huishouden) waarmee inwoners van gemeente Oisterwijk 
energiebesparende materialen en producten kunnen halen bij Praxis en/of Karwei in 
Oisterwijk. Het betreft materialen en producten die de inwoners zelf thuis kunnen 
toepassen, zoals: ledlampen, tochtstrippen, radiatorfolie, brievenbusborstel, etc. 
Buurtgenoten ondersteunt deze actie van harte en wil daarom graag helpen bij het uitdelen 
van deze waardebonnen onder de geïnteresseerde ouderen in Moergestel. 
 
Wil je graag zo’n waardebon van € 30,-- dan kun je je hiervoor opgeven. En de gratis bon 
wordt bij je thuis bezorgd. Wanneer je ook nog ondersteuning wilt bij het besteden van de 
waardebon en/of het aanbrengen van de gekochte producten en materialen, kun je dit ook 
aangeven. Dan zal een Buurtklusser je ondersteunen. Deze actie geldt voor alle ouderen in 
Moergestel. Neem hiervoor uiterlijk 7 februari contact op met de contactpersoon van 
Buurtgenoten in je buurt (zie hieronder) en geef naast je adres hierbij  aan: 

• Ja, ik wil graag een waardebon van € 30,-- ontvangen,  of 

• Ja, ik wil graag een waardebon van € 30,-- en/of ondersteuning bij het besteden 

ervan en/of plaatsen van de gekochte materialen/producten 

Bij deze nieuwsbrief vind je tevens een boekje, uitgegeven door DEC-Oisterwijk, waarin je 

een aantal suggesties vindt voor het snel en eenvoudig energie besparen bij je thuis. 

Handig om even door te nemen en op de juiste ideeën te komen passend bij je huis.                                                                                                                   

NB: besteding van de waardebon kan zodra de bouwmarkten weer geopend mogen zijn 

(Corona), maar blijft zeker tot eind mei geldig. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Piet Gelden, e-mail pgelden@home.nl of    
tel. 013 513 1609. 
Contactpersonen per buurt: 
Buurt: Contactpersoon: e-mailadres:                        telefoon: 
1  Toos van der Sande tooskevandersande@hotmail.com 06 1254 1956 
2  Petra Verheijen  p.verheijen@ziggo.nl   013 513 2351 
3  Corry de Jong  kaatdejong@ziggo.nl   06 3019 7067 
4  Mieke Cornelissen dionie@live.nl    013 513 1381 
5  Erna van Assouw avassouw@home.nl             013 513 3465 
6  Mieneke Meek  mieneke.meek@gmail.com  06 1231 2236 
7  Annie van Roessel havanroessel@gmail.com             013 513 6251 
 

http://www.dec-oisterwijk.nl/energieloket
mailto:pgelden@home.nl
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel 
verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze door. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 
 

AASETER 
AGEREN 
ALBINO 
BEULEN 
BEWEGING 
BORDES 
CREATINE 
DAGVLINDER 
DELER 
DOKKEN 
DONATIE 
DOORKOMEN 
DRIEBANDEN 
EICEL 

GAREN 
GOKJE 
GRIET 
HIAAT 
HOGESCHOOL 
HORIG 
INBOETEN 
IRRITANT 
KOETSJE 
KORAN 
KRUISBOOG 
LEESWOEDE 
MELKDISTEL 
NABLOEI 

NOTIE 
ONTZAG 
ONZIN 
PANTYKOUS 
PARDON 
PASEN 
PERSEN 
PICOBELLO 
PIOEN 
REGAAL 
SANITAIR 
STORTBUIEN 
TOTAAL 
ZUINIGHEID 

 
 
 
 

S O L L E B O C I P B N B H E 

R P E I K O E T S J E E O O N 

E I T A N O D R A P W G R R E 

D O S Z U I N I G H E I D I S 

N E I U B T R O T S G R E G A 

I N D N U S K E C C I R S L P 

L E K A B J A H T R N W I E A 

V D L R E O O N R E G A R E N 

G N E O U O E I I A S T K S T 

A A M K L I T T O T A A L W Y 

D B Z E E A S E E I A A A O K 

E E C T N A L B I N O I T E O 

L I T T N A B L O E I H R D U 

E R I N D O O R K O M E N E S 

R D O K K E N E R E G A A L G 
©www.puzzelpro.nl 

 

             

 


