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Eindelijk ziet het er naar uit dat de Covid-19 door de toenemende vaccinaties zodanig wordt 
teruggedrongen dat er weer mogelijkheden ontstaan om bij elkaar te komen en binnen-
activiteiten op te starten. Biljarten is nu al mogelijk.  
Er zijn in de voorbije ’gesloten’ Coronaperiodes nauwelijks gezamenlijke bijeenkomsten 
geweest. We hebben ontmoeting en gezelligheid moeten ontberen en beseffen amper dat 
we nog lid zijn van een vereniging. Vele vertrouwde activiteiten konden niet doorgaan of 
moesten zelfs voor dit jaar definitief afgelast worden. Daarom wil ik met het bestuur en de 
evenementencommissie onderzoeken of in de nazomer als ‘pleister op de wonden’ voor 
alle leden een dag van ontspanning en plezier georganiseerd kan worden.  
Verder wijs ik u op het feit dat gemeente Oisterwijk bezig is een actuele woonzorgvisie voor 
de komende vijf jaar te ontwikkelen die uiteindelijk moet uitmonden in hoe en waar 
gebouwd gaat worden, met name ook voor de senioren. In dit proces hoort als eerste stap 
het houden van een behoeftepeiling onder de verschillende doelgroepen. Daarom gaat 
SVM op uitnodiging van SVO en samen met de seniorverenigingen VSO, KBO Haaren en 
de gemeente een enquête voorbereiden. Deze zal u de komende tijd worden aangeboden 
om in te vullen. 
 

               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. 
Het duurt nog even, maar volgend jaar stopt Internet Explorer. Gebruikt u dat nog, dan hebt 
u nog ruim de tijd te besluiten naar welk programma over te stappen. 
 

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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10-daagse busreis naar Voralberg & Bodensee van 
zondag 26 september 2021 t/m dinsdag  
5 oktober 2021 

 

 
SVM wijst u op de 10-daagse busreis naar Voralberg & Bodensee met Jan Larmit van 
zondag 26 september 2021 t/m dinsdag 5 oktober 2021. Op- en afstapplaatsen: St. 
Jansplein  Moergestel, parkeerterrein De Leye Oisterwijk, Erfbosch 42 Haaren. 
Sinds jaar en dag wordt door Jan Larmit excursies en meerdaagse reizen ontworpen en 
begeleid voor de KBO Haaren. Deze reizen staan bekend om het afwisselend en veelzijdig 
programma, de uitvoerige documentatie, de Brabantse gezelligheid en de ontspanning voor 
geest en lichaam. 
Prijs € 839,- op basis van een standaard 2-persoonskamer. Meerprijs 1-
persoonskamer € 169,- Inbegrepen:  prima verzorgd 3-sterren familie hotel Engel in 
Mellau; elke ochtend ontbijtbuffet met bio-hoek; 4-gangen diners; afscheidsdiner; excursies 
volgens programma; begeleiding door deskundige chauffeur en reisleider Jan Larmit; 
uitvoerige documentatie; luxe Comfort Class bus met minibar, toilet en airco; inclusief Card 
Bregenzerwald; excursies excl. entrees. 
Niet inbegrepen: € 2,50 Calamiteitenfonds, € 5,- SGR Garantiefonds p.p., € 15,- 
reserveringskosten per boeking,  lunches,  consumpties, excursiepakket. 
Hotel Engel *** in Mellau gelegen in het centrum van Mellau. Faciliteiten: receptie, 
restaurant, lift, terras en gratis wifi. Alle kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van 
bad of douche en toilet, telefoon, televisie en balkon.  
Optioneel: excursiepakket entree- en tolgelden € 78,-.   voor de  Silvrettapas, Alpinarium 
Galtür, Triennale der Skulptur Bad Ragaz en Vaduz, Bloemeneiland Mainau, Abdij en 
Stiftbibliotheek Sankt Gallen, Zeppelin Museum Friedrichshafen, Rhätische Bahn van  Chur 
naar Arosa v.v.  
Naast de prachtige natuur van de Bodensee, de Oostenrijkse Alpen, de 
Rappenlochschlucht, de treinreis naar Arosa kunt u ook ten volle genieten van de 
middeleeuwse binnensteden met nauwe straten, schilderachtige gevels en fijne terrassen, 
zoals in het prachtige aan de Bodensee gelegen Lindau, het Oostenrijkse Feldkirch,  
Bludenz en Dornbirn, Vaduz in Liechtenstein en Bregenz, Chur,  Arosa en Bad Ragaz in 
Zwitserland. Natuurlijk is er ook een vrije dag ingepland. 
De 10-daagse busreis Voralberg & Bodensee  wordt uitgevoerd door de erkende ANVR 
touroperator van der Biesen Travel uit Kerkrade. Van toepassing zijn de ANVR-
voorwaarden, de SGR Garantieregeling, de garantie van het Calamiteitenfonds, en de in de 
bijlage Zekerheden Van der Biesen Travel genoemde voorwaarden en Algemene 
Informatie.  
U kunt zich voor deze reis aanmelden bij van der Biesen Travel, Hoofdstraat 69, 6461 CN 
Kerkrade. tel.  045 – 8 200 900 E-mail: info@biesen.nl.  en via (druk op Ctrl + de blauwe 
regel).  https://www.vanderbiesen.nl/alle-busreizen/voralberg-bodensee-met-jan-larmit/   
Voor meer informatie over het programma kunt u ook terecht bij Jan Larmit                       
tel. 0411 – 621231 mobiel: 06 - 2 111 3259 of per e-mail: j.larmit@home.nl   
Van der Biesen Travel garandeert dat, als het reisadvies voor uw 
vakantiebestemming binnen twee weken voor vertrek wegens COVID-19 code oranje 
is, u uw geld terugkrijgt. Bekijk de overige voorwaarden op onze website 
www.vanderbiesen.nl.  In de bus en het hotel wordt gewerkt volgens het dan geldend 
Corona-protocol. 

mailto:info@biesen.nl
https://www.vanderbiesen.nl/alle-busreizen/voralberg-bodensee-met-jan-larmit/
mailto:j.larmit@home.nl
https://vanderbiesen.us10.list-manage.com/track/click?u=29b13b06cebe7fe892da6e45c&id=828d065b43&e=1c8ce3911e
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INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

Deze keer toch wat positief nieuws over de activiteiten van SVM in den Boogaard. 
Het begin is gemaakt, in overleg met den Boogaard is besloten dat de biljarters overdag 
weer mogen beginnen met het biljarten. De 2 biljartgroepen hebben ook besloten om hier 
gebruik van te maken. 
Andere activiteiten, bijeenkomsten of vergaderingen zijn op dit moment nog niet 
toegestaan, hopelijk komen deze bij de volgende stap van de versoepeling van de 
maatregelen aan de beurt. Dat zal dan misschien rond 9 juni zijn als de besmettingen 
blijven dalen. Dus nog even geduld hebben. 
Welke activiteiten er dan weer beginnen hangt natuurlijk van jullie zelf af, of jullie het veilig 
genoeg vinden om weer bij elkaar te komen. De keuze hiervan bepalen jullie altijd zelf! 
Omdat deze Nieuwsbrief de laatste is voor de vakantieperiode zal ik, zodra er meer bekend 
is wanneer we weer mogen beginnen met de andere activiteiten, de contactpersonen van 
de activiteiten hierover apart benaderen. 
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 zoeken een oplossing om bijeen te kunnen komen, als den Boogaard nog gesloten is 
vanwege de maatregelen rond corona. Bij uw aanmelding hoort u of en waar we 
samenkomen. Voorlopig plannen we als volgt:  
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 16 juni van 13.30 – 16.00 uur met een 
spelletjesmiddag of creatieve activiteit.  
Daarna komen we bij elkaar op woensdag 14 juli en organiseren we een High Tea om 
toch een idee van seizoensafsluiting te hebben. 
In augustus is er geen activiteit vanwege de vakantie.  
Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar een van de volgende contactadressen: 
Jacqueline Vis, tel. 06-52104251, Corry de Jong, tel. 06-30197067. 
 

De eerstvolgende bijeenkomst na de vakantie melden we in de Nieuwsbrief  en staat 
gepland op woensdag 15 september. 

 
Geef Elkaar de Hand in juni en juli. 

 
Deze Nieuwsbrief is voor 2 maanden! 

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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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.  
Nog een keer voor alle duidelijkheid: 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. 
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 onder ons is, waar mogelijk weer opgestart. Het 
aantal chauffeurs dat voor het vervoer zorgt, is momenteel nog beperkt. De chauffeurs 
worden door onze organisatie voorzien van een mondkapje en u als passagier moet 
vooralsnog ook een mondkapje dragen voor ieders veiligheid. Hebt u vervoer nodig: bel de 
coördinator die voor u het vervoer regelt 06-34038895. We gaan ervan uit dat geleidelijk 
weer meer mogelijk is. 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! 
 

Mantelzorgcompliment voor jou!? 

Ondersteun jij wekelijks je partner, familielid, vriend, buur of kennis in onze gemeente? Help 

jij je zieke familielid met boodschappen, aankleden en koken? Zorg jij ervoor dat je zieke 

moeder ook regelmatig buiten komt? Regel jij dagelijkse zaken of administratie voor je 

naasten? Grote kans dat je mantelzorger bent en hiervoor een waardering  verdient van de 

gemeente. 

Het compliment bestaat uit 3 lokale cadeaubonnen met een totale waarde van €50 ,-- te 

besteden bij lokale winkeliers en op te halen vanaf 1 juni tot 1 december 2021. Neem uw 

legitimatie mee. 

Mantelzorgers melden zich voor het compliment bij een vrijwilliger van Buurtgenoten 

(namen en adressen in ons Jaarboekje). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Petra Verheijen (013 5132351 of e-mail: p.verheijen@ziggo.nl ) 

 

WMO-clientondersteuning 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
mailto:p.verheijen@ziggo.nl
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Met KBO-Brabant-korting naar de Passiespelen 

 

 

Op zaterdag 3 juli 2021 gaat – als alles goed gaat – in Openluchttheater De Doolhof in 
Tegelen de 21ste editie van de Passiespelen Tegelen in première. De Passiespelen bieden 
groepen en individuele leden van KBO-Brabant de mogelijkheid om de nieuwe voorstelling 
‘Hem achterna. Een passiespel’ met korting te bezoeken. 

Speeldata: 

Zaterdag 3,10,17 en 24 juli 
Zondag 4,11,18 en 25 juli 
Zaterdag 7,14,21 en 28 augustus 
Zondag 8,15,22 en 29 augustus 
Zaterdag 4 september 
Zondag 56 september 
Er wordt elke dag 2 keer gespeeld. Op zaterdagen om 17.00 en 20.00 uur en op 
zondagen om 14.00 en om 17.00 uur 

DE TOEGANGSPRIJZEN: Rang 1: € 41,00  Rang 2: € 37,00  
Leden van de KBO-Brabant ontvangen korting op de reguliere verkoopprijs bij bijna alle 
voorstellingen. Korting individueel: 1e rang € 36,50 p.p./ 2e rang € 33,00 p.p./rolstoelplaats 
of begeleidersplaats € 33,00. Bezoek is inclusief plaatsbewijs, consumptie, flesje water, 
uniek aandenken aan de Passiespelen 2021, bank- en transactiekosten, gebruik sanitair en 
9% BTW. 
 

In Ons-3 vindt u meer informatie over hoe u de kaarten kunt bestellen. Uitgebreide 

informatie op www.passiespelen.nl  

 

 

 
  

http://www.passiespelen.nl/
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SVM heeft een duofiets “Fun2Go” aangeschaft. 

Buurtgenoten verzorgt het beheer van de fiets.     

Deze fiets is bedoeld om mensen die verminderd mobiel zijn een 

of een paar uur een uitje te geven door in de omgeving een 

tochtje te maken. Op de afbeelding is zichtbaar hoe de fiets er uit 

ziet. Links is de plaats voor de bestuurder en rechts voor de 

passagier. De fiets heeft trapondersteuning. De passagier heeft 

voor de veiligheid armleuningen, een heupgordel en voetbakjes. De passagier kan al dan niet 

meetrappen.  

Deze fiets is kostbaar: wees voorzichtig onderweg, kijk waar u veilig kunt rijden (niet te smalle 

paden of bruggetjes en let op de verharding van de weg); denk aan een veilige snelheid; de fiets 

weegt 69 kilo, is 113 cm breed en 200 cm lang; de bestuurder heeft een spiegel links en een 

parkeerrem.  

Op hoofdlijnen zijn de afspraken voor het gebruik van de fiets de volgende. 

• De duofiets is op een vast adres ondergebracht; daar wordt de fiets opgehaald en 

teruggebracht.  

• Het reserveren van de fiets, in principe tenminste een dag vooruit, gebeurt door te bellen naar 

de coördinator van de duofiets. Daar maakt u de afspraak voor dag en tijd (aantal uren voor of 

na de middag), wie bestuurder is enz..  

• U kunt zelf als passagier bellen om te horen of een bestuurder beschikbaar is dan wel belt u als 

bestuurder voor een passagier die u wilt meenemen. 

• Buurtgenoten heeft een paar vrijwilliger bestuurders die u van dienst kunnen zijn; dat geeft u bij 

de reservering aan; de voorkeur heeft het om zelf als familie, buur, kennis bestuurder te zijn. 

Nieuwe vrijwilliger bestuurders zijn welkom! 

• U krijgt instructie over het gebruik van de fiets. Er is ook een schriftelijke instructie beschikbaar 

bij de standplaats van de duofiets. Houdt u aan de instructie!  

• Bij het terugbezorgen meldt u of alles goed is gegaan, dan wel of er iets mis is (schade aan de 

fiets). De fiets is verzekerd. Wel gaan we ervan uit dat zowel de bestuurder als de passagier een 

ziektekostenverzekering en een WA-verzekering hebben.  

• Bij pech onderweg of een noodsituatie belt u naar het calamiteitennummer.  

• De bestuurder maakt de afspraak met de passagier over het ophaal- en terugbrengadres en de 

tijd van het gebruik.  

• Voor het gebruik van de duofiets is een vergoeding bepaald van € 5,- per reservering te 

voldoen bij het afhalen van de fiets.  

• De reservering kan vallen tussen 9.00 en 18.00 uur en is voor de middag (tussen 9.00-12.00 uur) 

of erna (tussen 13.00 – 18.00 uur).  

• Contactnummer voor het reserveren van de duofiets: tel. 06-47424886; b.g.g. 013-5131609. 

• Standplaats van de duofiets: tel. 06-21595600. 

• Bij calamiteiten onderweg bellen naar: nummer standplaats van de duofiets 06-21595600, 

b.g.g. Piet Gelden 013-5131609; bij noodgeval 112. 

• Bij tijdelijke wijzigingen wordt u daarover geïnformeerd bij het reserveren van de duofiets. 

• Voor alle overige vragen bel naar de coördinator van Buurtgenoten, Piet Gelden 013-5131609.  

• Vanaf 1 juni is de Duofiets ‘Fun2Go’ beschikbaar. Mooie tocht gewenst! 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 
 

Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon 15 

Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp 24 comfort 26 

schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig bewonderaar 34 

gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht 41 krap 42 deel v.d. 

week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen 51 uitroep van vreugde 53 

grasmaand 55 populaire groet 57 kort geleden 59 bazige vrouw 60 belang 63 heden 64 soort 

fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad van Zwitserland 71 bedehuis 72 

provinciehoofdstad. 

Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif 6 eeltachtige 

uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk middel 11 

landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende beweging 21 deel 

v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord 31 toetsinstrument 33 op de 

wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik 42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 

47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 

tuinafscheiding 56 Europeaan 58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 

ontkenning 69 tot en met 70 bustehouder. 

 


