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Zou het gaan gebeuren? Krijgen we meer licht aan het eind van de tunnel en hiermee ook 
meer lucht om verschillende SVM-activiteiten weer op te pakken? Het zou zo mooi zijn. Met 
steeds meer Coronavaccinaties , de dalende besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt die 
hoop daarop waarheid te worden. Het wachten is nog totdat den Boogaard weer open gaat 
en biljarten weer mogelijk wordt; dat er weer geschilderd en gedanst kan worden; dat er 
weer vergaderd kan worden of dat we er weer terecht kunnen voor een kopje koffie. 
Bovendien kunnen we dan ook een datum prikken voor onze algemene jaarvergadering, 
die overigens al in maart gepland stond.  
Ik ben optimistisch en hoopvol gestemd over de verwachting dat SVM met de zomer in het 
verschiet weer opnieuw zal gaan “schijnen”. 
 
 

                                                        

         TOPSTUKKEN  ON TOUR  

 

 
 
Houdt u van kunst ? Bent u misschien al eens met de MuseumPlusBus mee geweest naar 

een museum in Nederland? 

Door de corona zijn de musea  gesloten en zijn er ook geen busuitstapjes naar musea. 

Daarom brengt stichting MuseumPlusBus de kunst bij u thuis. 

Middels twee verspreide magazines Tot Zo! kunt u lezen over topstukken uit verschillende 

Nederlandse musea. Misschien is zo’n magazine bij u op de deurmat gevallen. Mocht dat 

niet het geval zijn, dan kunt u via de website van MuseumPlusBus   

(www.museumplusbus.nl ) deze topstukken toch bewonderen en erover lezen. 

Op de website onder “topstukken on tour” kunt u de magazines terugvinden als ook 

rondleidingen door musea, filmpjes en kleurplaten. 

 

 

Van de voorzitter     

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
http://www.museumplusbus.nl/
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KBO-Brabant is van plan om op 22 juli een Ons Zomerfair te organiseren voor leden. 
Gezellig, elkaar weer ontmoeten na zo’n lang isolement. Een feestje op een prachtig 
landgoed met ongeveer 125 kramen, waar kunstenaars en hobbyisten hun ambachtelijke 
talenten en kunstwerken presenteren ter aanschouwing en verkoop.   
In het meinummer van de Ons komt informatie te staan over hoe leden zich voor deze Ons 
Zomerfair - gratis - kunnen aanmelden. De Zomerfair zal plaatsvinden bij hotel NH 
Koningshof in Veldhoven, waar in januari normaliter de Senioren Expo wordt gehouden. 
Bekend terrein voor vele leden! 
Leden kunnen zich vanaf 26 april 2021 op onze website aanmelden voor de Zomerfair, en 
ook ongeacht het tijdstip van aankomst dat zij kiezen. Op die manier hebben ze alvast hun 
toegangsbewijs en zijn zij van een plek verzekerd. We kunnen maximaal 2000 man 
ontvangen. 
Bij mooi weer vindt de ONS Zomerfair buiten plaats, bij slecht weer kunnen we binnen in de 
hallen terecht. Openingstijden van 10.30 uur tot 16.30 uur. 
 
 
 

             KBO Brabant helpt 
 
Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt terug op uw leven, op dingen 

die zijn gebeurd en vraagt u af: “Is dit nou alles?” “Heb ik het wel goed gedaan?” Door de 

corona kunnen zich nog intensere levensvragen aandienen, bijvoorbeeld doordat u niet op 

een voor u passende manier afscheid heeft kunnen nemen van een geliefde. Maar ja, met 

wie kun je hierover praten als er misschien al zoveel mensen om je heen zijn  weggevallen. 

De kinderen zijn druk en wilt u niet belasten. Dan kan het fijn zijn om daar met iemand over 

te praten. Speciaal daarvoor is door KBO Brabant het project Ons Gesprek opgezet. 

Maar liefst 25 vrijwilligers kijken er naar uit om met u in gesprek te gaan. Zij zijn allen goed 

opgeleid en de meesten van hen zijn werkzaam geweest in het sociale domein. Hun 

beroepsmatige achtergrond loopt uiteen van geestelijk verzorger, theoloog, tot 

maatschappelijk werker tot verpleegkundige psychiatrie en alles wat daartussen ligt. 

Hebt u behoefte aan een goed gesprek over uw leven?  

Neem dan contact op met KBO-Brabant, telefoon: 073 – 644 40 66 of  

e-mail: info@kbo-brabant.nl 

“Wij zijn er om te luisteren en te helpen waar we kunnen.” 

ONS Zomerfair                      

https://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
mailto:info@kbo-brabant.nl
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Sinds 1 januari 2021 is de gemeentelijke herindeling Oisterwijk een feit. KBO-Haaren valt 

nu ook onder de Kring KBO Oisterwijk (SVM, VSO en Haaren). In Haaren is al vele jaren 

Jan Larmit actief in het organiseren van inspirerende vakantie (bus)reizen samen met van 

der Biesen Travel.  

Als SVM willen wij hierbij graag aansluiten.  

 

Op dit moment zijn de volgende reizen in voorbereiding: 

Voralberg & Bodensee:  

Een 10-daagse reis vol natuur en cultuur door 4 landen Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk 

en Zwitserland. 

Periode: 26 september 2021 t/m 5 oktober 2021. 

Meer informatie over deze reis: https://www.vanderbiesen.nl/alle-busreizen/voralberg-

bodensee-met-jan-larmit/. 

De werving voor deelname begint in juni a.s. 

Opstapplaats: Sint Jansplein Moergestel 

Noorwegen:  

10 dagen Adembenemend Noorwegen  

Alles wat Noorwegen schitterend maakt, van de toendra en de fjell (bergen) naar de diepe 

fjorden in het westen, langs uitgestrekte hoogvlaktes, blauwe  gletsjers, ruige bergen, 

dichte bossen, watervallen en prachtige steden en dorpen.  

Periode: voorjaar 2022. 

Werving voor deelname in november 2021. 

Duitsland:  

Een 5 daagse reis naar de Parels van de Romantische Strasse in Duitsland, waar we willen 

proeven van een omgeving vol met culturele rijkdom, lieflijke natuur, prachtige barokke 

middeleeuwse gebouwen en mooie vakwerkhuizen. Een zeer afwisselend programma, 

gecombineerd met een gezellige sfeer in de bus en op terrasjes,  zal u zeker doen bekoren 

en laten genieten. 

Periode: najaar 2022. 

Werving voor deelname in voorjaar 2022. 

 

Zodra meer gedetailleerde informatie over de reizen bekend is, wordt u hierover via de 

nieuwsbrief geïnformeerd. 

Contactpersoon voor SVM  

Ludo Claessens 

 

Zin in een vakantie !                     

https://www.vanderbiesen.nl/alle-busreizen/voralberg-bodensee-met-jan-larmit/
https://www.vanderbiesen.nl/alle-busreizen/voralberg-bodensee-met-jan-larmit/
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INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

 
Ondanks dat de regering besloten heeft om de maatregelen tegen het coronavirus iets te 
versoepelen mogen we op het moment van dit schrijven nog steeds niet starten met onze 
activiteiten in den Boogaard. 
Maar er is toch iets van licht in de duisternis aan het komen. Er wordt nu zelfs per week 
bekeken of de maatregelen versoepeld kunnen worden.  
Dus mocht er in de loop van de maand mei meer definitief bekend worden over of we weer 
kunnen gaan starten met onze activiteiten, dan zal ik de contactpersonen van de 
activiteiten apart benaderen of de groep ook weer wil gaan beginnen. 
Als u meer informatie wilt over een activiteit van SVM kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon van de desbetreffende activiteit of met mij. 
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 
 
 

 
We houden vol om bijeen te kunnen komen. Ook de bijeenkomst van april kon niet 
doorgaan vanwege de nog altijd geldende maatregelen rond corona. Het is momenteel nog 
niet definitief hoe de ontwikkelingen komende weken zijn, maar er is hoop. De 
eerstvolgende bijeenkomst hebben we onder voorbehoud van de regelgeving vastgesteld 
op woendag 19 mei van 13.30 – 16.00 uur in den Boogaard. 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; 
 
De volgende bijeenkomsten melden we weer in de Nieuwsbrief en staan vooralsnog 
gepland op woensdag 16 juni en daarna op woensdag 14 juli. 
 

 
Geef Elkaar de Hand komt onder voorbehoud bijeen  
op woensdag 19 mei. 

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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               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-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.  
Nogmaals 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! 
 
 
  

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

50 6 71 18 67 34 11 29 72 1 47 

 

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

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 
vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 
waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 
39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in 
Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 
63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 
kaartje. 

    Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op 
de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel 
v.e. boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 28 logo 30 
livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 
kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijgsnoer 52 
soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 
watering 69 deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL NIEUWSBRIEF 4: LENTEKRIEBELS 

 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/

