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Van de voorzitter
De winter lijkt op zijn retour. De eerste warme lenteachtige zonnestralen van eind februari
hebben onze innerlijke hormonen geprikkeld, waardoor spontane energieën met nieuwe
activiteiten zich weer los willen wrikken uit de gesloten cocon van rust en winterslaap. Maar
helaas wordt die spontane uitbraak nog steeds afgeremd door Covid-19 en wordt ons
geduld nog steeds zwaar op de proef gesteld. Mondjesmaat krijgen we weliswaar onze
maatschappelijke vrijheden terug met de hoop dat “straks” het normale bestaan weer zal
terugkeren. Laten we daarom positief blijven en voorlopig genieten van de ontluikende
natuur om ons heen. Want die neemt ons niemand af, toch?
De activiteiten van SVM blijven voorlopig nog in bewaring. Ook de geplande algemene
ledenvergadering op 25 maart zal waarschijnlijk geen doorgang vinden in de vorm zoals wij
willen.
Verder is besloten om de nieuwsbrief voorlopig nog zowel op papier als ook digitaal te
verspreiden. De uitwerking van ieders voorkeur stuit nog op praktische problemen.

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 nog niet bekend hoe de ontwikkelingen rond corona
komende weken zijn. De eerstvolgende bijeenkomst hebben we onder voorbehoud van de
regelgeving vastgesteld op woendag 24 maart van 13.30 – 16.00 uur in den Boogaard,
als den Boogaard dan al open is.We gaan richting Pasen en hopen dat het door kan gaan,
misschien in aangepaste vorm. 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 melden we hoe het verder gaat.
De komende bijeenkomst staat vooralsnog gepland op woensdag 14 april.
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INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM
Ik had gehoopt om deze keer met beter nieuws te kunnen komen over het weer opstarten
van de activiteiten van SVM. Maar helaas kan dit nog niet, we moeten nog even geduld
hebben.
De lockdown en avondklok blijven ten minste tot en met 15 maart van kracht. Dat betekent
dat ook den Boogaard sowieso 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.
Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.
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 over onze activiteiten kunt u ook vinden in ons jaarboekje van 2021.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens!
Paul Roozen
Coördinator activiteiten van SVM
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com

SVM te vinden op

(slot)

Facebook is een handige dienst om in contact te blijven met anderen. Helaas wordt er veel
informatie over je verzameld en wordt er veel reclame getoond. Facebook weer deactiveren
kan dan een oplossing zijn, maar er zijn ook best wel wat argumenten om toch Facebook te
blijven gebruiken.
Het aantal Facebook gebruikers is enorm en dat niet alleen, het aantal groeit nog steeds.
Het is een handige manier om contact te houden met “vrienden” in het buitenland. Het is
verreweg het grootste sociale media-platform ter wereld en ook het grootste in
Nederland. Je kunt dus zien wat je “vrienden” doen en je kunt heel makkelijk foto's en
video's delen. Je wordt op de hoogte gesteld, wanneer “vrienden” je berichten leuk vinden
of erop reageren.

Tot slot:
bedenk altijd goed welke berichten/foto’s je op Facebook plaatst!
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Onderzoek naar vaccinatiebereidheid Covid-19 in Brabant
Vaccinatie tegen Covid-19 is recent gestart in Nederland. De drie Brabantse GGD ’en
hebben de handen ineen geslagen om verschillende groepen in Brabant te bevragen over
hun vaccinatiebereidheid. Zo ook de 60 plussers in Brabant. Dit onderzoek helpt de GGD
om zich nog beter voor te bereiden op wat komen gaat en het vaccinatieproces nog
efficiënter in te kunnen richten. Daar profiteert u ook van!
Doet u ook mee?
De GGD – in samenwerking met KBO-Brabant – vraagt u naar uw mening over deze
vaccinatie. Iedere mening en iedere overtuiging mag er zijn. U wordt gevraagd deel te
nemen aan een digitale vragenlijst. Het onderzoek duurt niet meer dan 5 minuten en is
anoniem. De link naar de vragenlijst: www.ggdonderzoekcovid.nl

Uitspraak rechtszaak KBO-Brabant en Stichting
PensioenBehoud versus Nederlandse Staat

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de
bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn
gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties hebben betoogd dat de
Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP),
waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs
gekort. Op een aantal essentiële punten hebben eisers gelijk gekregen van de rechtbank.
Het meest belangrijke is dat bepaalde premieovereenkomsten niet vallen onder artikel 15
van de Europese richtlijn IORP wat gaat over het verplicht aanhouden van buffers. Dit
betekent dat als pensioenfondsen feitelijk dit soort premieregelingen uitvoeren, zij dus niet
vallen onder het strenge kader van de regering en zij dus niet onderhevig zijn aan de
huidige rekenrente en de zware buffereisen. Hoewel het daarom onbegrijpelijk is dat de
rechtbank uiteindelijk de vordering van KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud heeft
afgewezen, bevat de uitspraak voldoende concrete handvatten voor eisers en hun
advocaten voor het in hoger beroep voortzetten van de procedure.

Oplossing puzzel nieuwsbrief 2 van februari

De oplossing van de puzzel uit de vorige nieuwsbrief is: SNEEUWKETTING
Hopelijk hebt u dit woord kunnen vinden.
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WMO-clientondersteuning
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 9.0010.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar loketwegwijs@oisterwijk.nl; informatie vindt
u ook op de website www.oisterwijk.nl/loketwegwijs

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.

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!
Momenteel onderzoeken we of vervoer veilig te regelen is en er voldoende chauffeurs zijn
om senioren die echt geen eigen vervoersmogelijkheid hebben naar een prikpost voor de
coronaprik te brengen. Hebt u al een oproep en wilt u gebruik maken, neem dan contact op
met de coördinator.
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