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SVM heeft op het moment ruim 700 leden. Het bestuur constateert al sinds een aantal jaren 

een langzame teruggang in het ledenbestand, ondanks haar inzet om de vereniging levend, 

gezond en bij de tijd te houden.                                                                                          

Een vereniging, en dus ook SVM, kan alleen functioneren en bestaan dankzij een actieve 

rol van de leden zelf. Op de eerste plaats geldt dit natuurlijk voor deelname aan onze 

activiteiten en bijeenkomsten. Maar ook de algemene organisatie vraagt mensen die bereid 

zijn om dat waar SVM met haar visie en doelstellingen voor staat waar te maken.            

Het bestuur vraagt zich soms af: zijn onze leden nog wel voldoende betrokken, weten ze 

wat hun lidmaatschap inhoudt, zijn ze bereid om hun steentje bij te dragen, zijn ze wel 

tevreden.                                                                                                                              

Om hier achter te komen vindt u op pag. 7 en 8 van deze nieuwsbrief een enquête, 

waarmee we een beeld proberen te krijgen van wat er leeft onder onze leden. De uitslag 

kunnen we tevens gebruiken voor toekomstig beleid.  Ik verzoek u dan ook uitdrukkelijk om 

de enquête  serieus in te vullen en deze op een van de vier adressen af te leveren.  

 

Rijbewijs verlengen/ Adreswijziging keuringsarts 

 
In het SVM jaarboekje 2021 staat op pagina 49 informatie over rijbewijs verlengen  
voor uw 75 ste. 
De laatste alinea moet worden gewijzigd in:  
 
Meer info bij: Elings arts | Praktijk voor keuringen 
Telefonisch spreekuur: 013- 521 91 00 (tussen 19.00-20.00 uur)   
E-mail: keuringen@m-elings.net 
Adres: Sportlaan 6 | 5062 JK Oisterwijk 
Prijs € 30,- voor senioren 
Keuringsdag: vrijdagmiddag na 13.00 uur 

Van de voorzitter     

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:keuringen@m-elings.net
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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. 
Windows 11 komt eraan. Wie dit najaar een nieuwe laptop of computer koopt heeft dan 
automatisch Windows 11. Vanaf begin 2022 vindt de update plaats voor wie nu al Windows 
10 heeft. Misschien hebt u nog een oudere Windows versie. Geleidelijk stopt de 
ondersteuning van oudere versies. In verband met de veiligheid goed overwegen om tijdig 
over te stappen. In de vorige Nieuwsbrief hebben we ook al gemeld dat Windows Explorer 
binnenkort niet meer wordt geüpdatet. Internet wordt steeds belangrijker voor contacten 
naar de belastingdienst, de overheid, energieleveranciers enz. enz. Vaak hebt u DigiD 
nodig. Hulp of advies nodig? Neem contact op. 
 

                                            

INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

 
We zijn inmiddels alweer in augustus aangeland, een vakantiemaand waarbij onze 
activiteiten voor een groot deel stilliggen. Ook dit jaar gaan er maar enkele activiteiten door 
in den Boogaard. In deze maand is den Boogaard ook alleen ’s middags maar geopend 
(van 13.00 tot 17.00 uur). 
Normaal beginnen in september weer de meeste activiteiten van ons. Maar ja wat is 
normaal in deze tijd, het is toch steeds weer afwachten of de activiteiten door mogen gaan 
en onder welke voorwaarden. 
Van de activiteiten die vóór de zomervakantie alweer begonnen waren ga ik er vanuit dat 
deze in september ook weer gewoon beginnen. 
Van de activiteiten die nog niet begonnen waren zal ik de contactpersonen nog even apart 
benaderen of ze weer willen beginnen. De keuze om weer te beginnen ligt natuurlijk 
helemaal bij de groep zelf. Het ligt ook aan de soort activiteit die er beoefend wordt of dit op 
een veilige manier kan. 
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. 
 
Paul Roozen, coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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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We gaan ervan uit dat we bij elkaar kunnen blijven komen in den Boogaard.  
In augustus is er geen activiteit vanwege de vakantie. De eerstvolgende bijeenkomst na de 
vakantie staat gepland op woensdag 15 september van 13.30 – 16.00 uur in den Boogaard. 
Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar een van de volgende contactadressen: 
Anny van Heeswijk, tel. 06-40130234; Loes Kroon, tel. 06-18240873; Jacqueline Vis, 
tel. 06-52104251; Corry de Jong, tel. 06-30197067. 
 

WMO-cliëntenondersteuning in september 

 
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.  
 

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.  
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! 
 

Alzheimercafé Oisterwijk-Moergestel 
 
We kijken er naar uit om onze bezoekers weer te kunnen en mogen ontvangen, naar 
verwachting vanaf de maand september. Een extra bijzondere maand, omdat we op 21 
september stil staan bij Wereld Alzheimer Dag en omdat op diezelfde datum onze afdeling 
Midden-Brabant 25 jaar bestaat. Een definitieve uitnodiging volgt. 
Met hartelijke groet namens alle vrijwilligers, betrokken bij Alzheimer Café Oisterwijk-

Moergestel, 

Jeanne Verberk, coördinator tel. 013-5284571, e-mail j.verberk@ziggo.nl 

 
Geef Elkaar de Hand in september 

 
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
mailto:j.verberk@ziggo.nl
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SVM heeft een duofiets “Fun2Go” 

deze kunt u reserveren. 
 

Buurtgenoten verzorgt het beheer van de fiets. 
 

Het doel van de fiets is om mensen die beperkt mobiel zijn een 

of een paar uur te laten genieten van de omgeving door samen 

met een bestuurder een tochtje te maken. Bent u verminderd mobiel en wilt u er eens uit 

met de duofiets, bel dan voor een reservering naar de coördinator van “Fun2Go”en spreek 

dag en tijd af. U hebt ofwel zelf een bestuurder of vraagt bij de reservering of er een 

vrijwilliger bestuurder beschikbaar is. Een reservering kan zijn tussen 9.00 en 12.00 uur of 

tussen 13.00 en 18.00 uur. Ook de bestuurder (familielid, kennis, buur) kan de reservering 

doen om met een passagier een tochtje te maken. De bestuurder maakt met de passagier 

afspraken over halen en brengen.  

De duofiets heeft een vaste standplaats waar u de fiets ophaalt en terugbrengt. Bij het 

ophalen van de fiets krijgt u een instructie over het gebruik. Er is ook een schriftelijke 

instructie beschikbaar. Houd u aan de afspraken en de instructie. Meld eventuele schade of 

gebreken bij het terugbrengen van de fiets. Maak een veilige tocht over goede wegen of 

paden: de fiets is breed en lang! 

U betaalt voor een reservering € 5,- te voldoen bij het afhalen van de fiets. De fiets is 

verzekerd, maar we gaan ervan uit dat u zelf en de passagier een ziektekosten- en WA-

verzekering hebt. 

Reserveer de ‘Fun2Go’ door te bellen naar de coördinator duofiets, tel. 06-47424886 

en spreek dag en tijd af. Bij calamiteiten onderweg bellen naar de standplaats van de 

duofiets 06-21595600; b.g.g. 013-5131609 bij noodgeval 112. Voor alle overige vragen 

en problemen: neem contact op met de coördinator van Buurtgenoten, Piet Gelden 

tel. 013-5131609. 

Schroom niet, maak gebruik van deze nieuwe mogelijkheid. 

40ste Toer Mee Fietstocht Moergestel    
 
De Moergestelse sponsortocht Toer Mee wordt georganiseerd ten behoeve van de opvang 
van straatjeugd in Cochabamba (Bolivia) door pater Theo Raaijmakers. Op zondag 29 
augustus kunnen routes gereden worden van 25 en 40 km. De start is tussen 10.30 en 
13.00  uur op het St Jansplein in Moergestel. € 3,— p.p. voor goede het doel. 

Op dinsdag 31 augustus rijdt de Parel Express  de route van de Toer 
Mee voor de bewoners van Stanislaus en de leden van SVM, die vroeger meededen aan 
de Toer Mee. Vertrek ca 14.45 u vanaf Park Stanislaus.  
Deelname is gratis, opgeven kan tot 20 augustus via pauldijckmans@hotmail.com of  
een briefje op De Scheerman 14. 

mailto:pauldijckmans@hotmail.com
https://hack42.nl/wiki/Giro-borrel_7_mei_2016
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Verkeersopfriscursus voor senioren (50-plussers) 
 
Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de 
laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans! In 3 bijeenkomsten van 2 uur wordt u onder 
leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over alle 
verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Meld u aan voor deze opfriscursus. 
Waarom een opfriscursus? 
Verkeersregels veranderen; telkens een klein beetje. Dus ook nadat u uw rijbewijs heeft 
behaald. Nieuwe verkeersborden, snelheden, wegmarkeringen en bijvoorbeeld 
voorrangsregels. Wist u dat veertig procent van de verkeersregels in de afgelopen vijftien 
jaar is aangepast? Het is voor iedere automobilist daarom belangrijk om veranderingen in 
de verkeersregels bij te houden.  
De bijeenkomsten hebben een informatief karakter en er is geen examen aan verbonden. Is 
dit iets voor U?  Meld u zich dan aan met behulp van de inschrijf bon hieronder. Ook dit jaar 
is er voor een 10-tal deelnemers aan deze cursus de mogelijkheid om zich (geheel 
vrijblijvend) aan te melden voor een individuele praktijkrit in de eigen auto. 
De 1e cursus is op dinsdag 21, dinsdag 28  en dinsdag 5 oktober 2021 van 09.30 tot 
11.30 uur in Oisterwijk; het is raadzaam om alle 3 de data aanwezig te zijn. Maximaal 
aantal deelnemers 30 personen. 
De 2e cursus op dinsdagen 9 november, 16 november en 23 november 2021 van 09.30 
tot 11.30 uur. 
Stuur vóór 1 september a.s. onderstaande bon in. U ontvangt een bevestiging en voor 
aanvang van de 1e cursusdag een uitnodiging met de locatiegegevens (Wijkcentrum de 
Waterhoef). 

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar: Boudewijn Pijnappel, 06 - 15 01 01 59 

 

 

 
INSCHRIJFFORMULIER VERKEERSOPFRISCURSUS 
 
Voorletters:  …………………………………………………………………………………                    
 
Naam:  ………………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres:  ………………………………………………………………………………… 
 
Versturen naar: VVN Tilburgseweg 55, 5061 CA Oisterwijk    
 
U kunt ook aanmelden per e-mail naar:  bj.pijnappel@home.nl 
 
 

mailto:bj.pijnappel@home.nl
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De Bibliotheek helpt mensen op weg bij vragen over  

de Digitale Overheid 

Dingen regelen met de overheid: het moet steeds vaker op een computer, via internet.       
Mensen kunnen wel eens moeite hebben met het digitaal aanvragen van 
studiefinanciering,  online betalen van een verkeersboete, rijbewijs verlengen; pensioen 
aanvragen of het regelen van huurtoeslag. Bij zulke zaken heb je dan een DigiD nodig. 
De Bibliotheek Oisterwijk-Moergestel helpt mensen de juiste informatie te vinden.                                                                                                             
Vanaf 26 mei 2021 is er in iedere bibliotheekvestiging in Midden-Brabant een 
Informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen met vragen over de digitale overheid kan 
hier binnenlopen. Het is niet nodig om een afspraak te maken of lid te zijn van de 
Bibliotheek. En hulp is gratis. 
Loop binnen tijdens service-uren in de Bibliotheek van maandag tot en met vrijdag van 
14.00 tot 16.00 uur.                                                                                                            
In de Bibliotheek Moergestel kunt u overigens weer terecht voor lenen en inleveren van 
boeken; de leestafel en de spreekuren en activiteiten. Let op aangepaste 
zomeropenstelling: 
Vanaf maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september, is de Bibliotheek Moergestel maandag 
t/m vrijdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.  

DE  VOICE  SENIOR  OP  9  OKTOBER  2021  

 
Wij, als evenementencommissie, zijn weer begonnen met de voorbereidingen van De Voice 
Senior, welke gepland staat op zaterdag 9 oktober a.s. in  Den Boogaard.  
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. 
We hopen dat het coronavirus dit jaar geen spelbreker is. 
Er hebben zich een tiental inwoners van Moergestel aangemeld, die het spits gaan afbijten 
voor deze eerste editie. Gezien de deelnemers en hun muzikale bijdrage, belooft het een 
gezellig en geslaagd evenement te worden. 
Natuurlijk worden op die avond de dan nog geldende corona-maatregelen in acht genomen. 
In de volgende Nieuwsbrief vindt u nadere informatie over de kaartverkoop en over de 
deelnemers. 
 

Cursus klassieke muziek 
 
Na de lange lockdown door corona gaan we dit seizoen weer van start. 
Iedereen is gevaccineerd en de grote zaal in den Boogaard heeft voldoende ruimte voor de 
afstand van 1,5 meter en een prima ventilatiesysteem. 
De data voor 2021 zijn: 30 september, 14 oktober, 11 november, 25 november. 
De data voor 2022 zijn: 13 januari, 27 januari, 17 februari, 24 februari. 
De kosten zijn € 56,00 [8 keer] inclusief koffie/thee in de pauze. 
Dit bedrag kunt u overmaken op de bankrekening van de penningmeester van SVM. 
Bent u geen lid van SVM, SVO of KBO dan betaalt u €10,00 meer. 
De cursus wordt gegeven door dhr. Leo Wolfs. 
U kunt zich opgeven via e-mail of telefonisch bij: 
Ria Colsen telefoon 013-5133847, e-mail riacolsen46@gmail.com of 
Marijke Festen 013-5131463, e-mail festen.m@gmail.com 
 

mailto:riacolsen46@gmail.com
mailto:festen.m@gmail.com
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SVM wil een gezonde en dynamische vereniging zijn die op de hoogte is van wat er leeft binnen 
haar leden. Vandaar deze enquête. Met de uitslag kunnen we onze activiteiten nog beter 
afstemmen op uw wensen en behoeften. Het verzoek is daarom om serieus mee te doen en het 
formulier in te vullen. 
 
vraag 1: Wat is de voornaamste reden waarom u lid geworden bent van SVM? 
 O De algemene collectieve belangenbehartiging  
 O De activiteiten die SVM organiseert 
 O De voordelen die via het KBO-lidmaatschap worden aangeboden 
 
 O ……………………………………………………………………………………………………. 
 
vraag 2: Weet u voldoende van wat SVM zoal doet voor u?       O  ja      O nee   
  
vraag 3: Waar zou SVM zich vooral of meer kunnen inzetten?   
  

Algemene 
collectieve 
belangenbehartiging 

O wonen voor senioren 
O zorg en welzijn 
O eenzaamheid bestrijden 
O armoede bestrijden 
O pensioen en inkomen 
O leefbaarheid en veiligheid 
O mobiliteit 
 
O………………………………………………………………………………… 
 

Ontmoeting en 
ontspanning 

O nieuwe activiteiten   Welke?  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
O gezamenlijke bijeenkomsten en uitjes (bv. uiteten, theater, bios, 
museum…) 
 
O………………………………………………………………………………… 
 

Dienstverlening O ondersteuning bij zorgaanvragen in kader van de WMO/ WLZ 
O hulp bij belasting aangifte 
O hulp bij thuisadministratie 
O klussen en boodschappendienst 
O hulp bij sociale mediaproblemen (computers, laptops, smartphones……) 
O thuisbezoek bij ziekte, eenzaamheid 
O personenvervoer 
 
O………………………………………………………………………………… 
 

 
Vraag 4: Hoe zou SVM nieuwe leden kunnen trekken? 
 O voortdurende informatie en PR via communicatiemedia 

O activiteiten in de avond plannen 
 O informatiebijenkomsten op maatschappelijk gebied (bv. “ouder worden”, erven en 
schenken)   
 O Culturele activiteiten(muziek, lezingen, tentoonstellingen….) 
 

O…………………………………………………………………………………………............ 

Enquête SVM-Moergestel 



 

 

 

 

8 

 

Vraag 5:  SVM kan niet zonder vrijwilligers en die zijn broodnodig. Waar wilt u zich voor 
inzetten? 
 O Ik doe al genoeg voor SVM 
 O bestuurlijke zaken (bestuur, kascontrole, ledenadministratie) 
 O ouderadviseurs ( belasting, wmo/wlz zaken, thuisadministratie)   
 O evenementen / activiteiten organiseren  
 O commissie lief en leed ( thuisbezoek, verjaardagen, kerst/paas, attenties, overlijden) 
 O communicatie en PR (redactie nieuwsbrief, website, ict hulp….) 
 O zorg voor onze “kwetsbaren” (Geef elkaar de hand, Trefpunt, Vervoer) 
 O gastvrouw/-heer in den Boogaard 
 
 O………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 6: Bent u als deelnemer aan één of meerdere bestaande activiteiten tevreden? 
 O ja 
 O nee   Mijn opmerkingen:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vraag 7: Kunt u een oordeel geven over de volgende zaken? (kruis ‘tevreden’ aan of vul een eigen 

oordeel in op de open ruimte) 

SVM jaarboekje 
 

Tevreden  

Nieuwsbrief 
 

Tevreden   

Website 
 

Tevreden      

Facebook 
 

Tevreden  

Algemene 
jaarvergadering 

Tevreden  

 
Vraag 8 : Zijn er nog opmerkingen, tips, adviezen en/of vragen, waarmee SVM haar voordeel 
kan doen? 
  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
U kunt de enquête inleveren t/m 1 september.  

➢ aan de bar in den Boogaard  
➢ bij Henk van den Bijgaart, Burg. Ter Veerstraat 10 
➢ bij Paul Roozen, Raadhuisstraat 17h 
➢ bij Frans Laureijssen, De Looyakker 4 
➢ bij Ludo Claessens, Tilburgseweg 21                                                      


