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Deze paashaas lijkt de huidige toestand van onze samenleving, in het bijzonder 
die van onze vereniging, goed te begrijpen.  Het ene oor hangt naar beneden alsof hij 
teleurstellend, bijna moedeloos laat merken dat er nog weinig tot geen activiteiten mogelijk 
zijn binnen SVM. De corona houdt ons nog steeds gegijzeld. Het andere oor lijkt zijn 
optimisme in de toekomst te verbeelden, hoopvol uitziend naar de zonnige meidagen 
waarin misschien weer wat mogelijk wordt.                           
Laten we ons niet tegenhouden om Pasen te vieren, misschien niet zo uitbundig 
buitenshuis, maar wel binnen onze eigen huiselijke sfeer met een zelfgemaakt paasontbijt, 
een schaaltje chocolade paaseitjes en de voorjaarsbloemen op tafel. Door een bezoekje 
aan, een telefoontje of een kaartje naar de ander, kun je aan Pasen bovendien nog een 
sociaalvriendelijke, blijde en dankbare invulling geven. 
De zomer komt er aan. Het zou toch geweldig zijn als we dan elkaar, gevaccineerd en wel, 
weer vrij en veilig kunnen tegenkomen bij alle activiteiten en evenementen van SVM.  

Prettige paasdagen! 

 

               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. 
 

Van de voorzitter     

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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    Senioren en veiligheid                   

 
Phishing, babbeltrucs; meekijken bij pinnen, spoofing, appfraude.  Allemaal criminele 

manieren om uw geld afhandig te maken. In de maand april wordt u door het ministerie van 

Justitie en Veiligheid  weer geïnformeerd over hoe u zich veilig kunt wapenen tegen deze 

vormen van oplichting. U kunt rechtstreeks deze informatie volgen en ook meepraten via 

een zg. webinar.                                                                                                                   

Op donderdag 15 april om 10.30 uur is er een webinar over spoofing.                

Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw bank om u zo uw geld 

afhandig te maken. In korte filmpjes ziet u hoe spoofing in zijn werk gaat en wat u er tegen 

kunt doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude 

en phishing aan bod.                                                                                                            

Op donderdag 22 april om 10.30 uur is er een webinar over veilig internetten.              

U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van wachtwoorden, het belang van het 

maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het maken van back-ups. Het is 

belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt! 

Hebt u geen tijd, dan kunt u altijd op een later tijdstip terugkijken via 

www.maakhetzeniettegemakkelijk.nl 
 

 

     Samen bereik je meer 

 
SVM stapt samen met de Seniorenvereniging Oisterwijk (SVO) uit het 

samenwerkingsverband van KBO kring Beekland om op te gaan in de nieuwe KBO kring 

Oisterwijk. Hier sluit zich ook KBO Haaren bij aan. De directe aanleiding hiervoor is de 

gemeentelijke toetreding geweest van Haaren bij Oisterwijk. In de praktijk is het dan ook 

logisch dat de drie seniorenverenigingen  gaan samenwerken om de belangen van hun 

leden gezamenlijk te behartigen richting bijvoorbeeld de gemeente. Daarnaast kunnen ze 

van elkaar leren, kunnen ze elkaar informeren over elkaars organisatie en kunnen ze 

mogelijk gezamenlijke activiteiten opzetten.  

Kring Oisterwijk gaat onder Regionaal Beraad Midden Brabant vallen en kan als zodanig 

daar ook haar stem laten horen over allerlei onderwerpen aangaande het algemene 

seniorenbeleid van KBO Brabant.  

De kringraad en het kringbestuur worden gevormd door vertegenwoordigers uit de drie 

seniorenverenigingen en worden in organisatie en financiële kosten ondersteunt door KBO-

Brabant. 

http://www.maakhetzeniettegemakkelijk.nl/
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De bijeenkomst van Geef Elkaar de Hand kort voor Pasen is niet door gegaan vanwege de 
nog altijd geldende maatregelen rond corona. Het is momenteel nog onzeker hoe de 
ontwikkelingen komende weken zijn. De eerstvolgende bijeenkomst hebben we onder 
voorbehoud van de regelgeving vastgesteld op woendag 14 april van 13.30 – 16.00 uur 
in den Boogaard.We gaan richting het voorjaar en hopen dat het door kan gaan, al is het 
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 mogelijk verder gaat.  
De komende bijeenkomst staat vooralsnog gepland op woensdag 19 mei. 
 
 
 

                                            

INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

 
Het blijft een beetje een afgezaagd verhaal, maar nog steeds geen witte rook om weer te 
mogen beginnen met onze activiteiten in den Boogaard. 
De lockdown en avondklok blijven ten minste t/m 20 april van kracht. 
We moeten dus nog even geduld hebben, voordat onze activiteiten weer kunnen beginnen. 
Ook blijft het moeilijk om nu al evenementen te plannen, omdat het moeilijk in te schatten is 
wanneer en op welke manier we weer iets kunnen organiseren. 
Hopelijk kunnen we in de Nieuwsbrief van mei weer wat beter nieuws brengen en is er dan 
meer duidelijkheid over wanneer we weer mogen beginnen. Mocht hier eerder informatie 
over zijn dan meld ik me 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 

 
Geef Elkaar de Hand komt onder voorbehoud bijeen. 

mailto:activiteiten.svm@outlook.com
http://curvyroads.info/tag/knee-pain/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/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/
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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. 
De basisinformatie voor hoe u contact opneemt met de gemeente via het Loket Wegwijs 
staat wekelijks onder het gemeentenieuws in de Nieuwsklok.  
Voor alle helderheid: in de werkwijze van de cliëntondersteuner is niets veranderd door de 
nieuwe toegang tot de gemeente. Misschien hebt u wel meer behoefte aan ondersteuning 
of advies. Wilt u hulp of hebt u vragen neem dan gewoon contact op. Door corona kan het 
niet altijd in de thuissituatie, maar we zoeken steeds een oplossing. Uiteindelijk gaat het 
erom dat u de gewenste en nodige hulp krijgt. Bent u niet tevreden met een oplossing, laat 
het ons ook weten. Samen gaan we dan aan de slag. 
 

                      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! 
 
 

 SVM schaft een Duofiets aan: een Fun2GO 

Op de afbeelding ziet u de fiets. De Duofiets komt onder beheer van 

Buurtgenoten als een volgende activiteit bij de contactpersonen in de 

7 buurten, de buurtklussers, het mantelzorgcompliment en het 

vrijwilligersvervoer. Nu dus het fietsvervoer voor twee personen, de 

duofiets-bestuurder met een duofiets-passagier. Hiermee kunnen minder mobiele mensen 

toch een leuk ritje maken door de omgeving samen met een (vaste) bestuurder of een 

kennis. Momenteel zijn we bezig om de organisatie te regelen om het fietsen straks 

mogelijk te maken. De fiets heeft trapondersteuning, zodat het minder vermoeiend is om 

samen te fietsen. In de Nieuwsbrief van mei hopen we de informatie te geven hoe u een 

ritje kunt gaan maken en de regeling daarbij. Alvast wel dit: wilt u als duofiets-bestuurder 

mensen laten genieten van een of een paar uurtjes buiten in onze omgeving, meld u zich 

dan aan bij Piet Gelden, coördinator buurtgenoten, tel 013-5131609 of                                

e-mail pgelden@home.nl  

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
mailto:pgelden@home.nl
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©www.puzzelpro.nl 
 

50 9 72 15 41 1 67 31 39 10 40 71 57 

 

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

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 
15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 
zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 
39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 
51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 
woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na 
die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 en 
volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 
gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 
leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in 
Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 
52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 
uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is.                                                                                                                         

 

  

 1 2 3  4   5 6  7 8 9  

10       11    12   13 

14    15  16  17  18  19   

20   21        22  23  

24  25    26    27  28   

  29   30    31      

32 33   34  35  36    37 38  

 39    40      41    

42    43    44  45  46  47 

  48 49    50  51  52    

53 54     55  56  57   58  

59   60  61    62    63  

64  65  66        67   

68   69        70    

 71       72       

 

http://www.puzzelpro.nl/
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Streep de volgende woorden door 
en vul de overgebleven letters in: 
 
avondmaal  goede  vrijdag  lam   
paaskonijn  verf  chocolade  haas 
lente  paasontbijt  versiering 
eierdop  kruis  mandje  paastak 
eieren  kuikens  paasei  penseel 
 
 
    

 
 

 

 

 

 

Oplossing:    ………………………………………………………………………………………. 
 
                     ……………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                               


