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Hoewel de vakanties nog niet voor iedereen over zijn, gaan we in september voorzichtig 

weer van start met onze activiteiten. De huidige toestand met de Corona laat dat ook 

mogelijk. Want ik ga er namelijk van uit dat ieder van ons inmiddels gevaccineerd is, wat 

uiteraard niet weg neemt dat de basisregels nog steeds in acht genomen moeten worden.  

Belangrijk voor u zijn enkele data. Noteer deze alvast in uw agenda. 

Op 9 oktober organiseert SVM een nieuw creatief evenement in de vorm van De Voice 

Senior. Let hierbij op de posters die binnenkort her en der in Moergestel verspreid worden. 

Op 14 oktober vindt de algemene ledenvergadering plaats, voorafgegaan door een lunch 

en na afloop een gezellig muzikaal optreden.  

Op 27 oktober is er ‘s avonds om 20.00 uur in den Boogaard de presentatie “Fluistering 

der muzen”, een adembenemend beeldverhaal over de natuur, ondersteund door prachtige 

muziek. U kunt zich nog opgeven bij Ludo Claessens tel. 013 5133895. 

Tot slot wijzig ik u op de enquête van SVM die in de vorige nieuwsbrief stond. Er zijn nog 

maar zeer weinig reacties binnengekomen. De inlevering blijft open tot 13 september. 

  

 

               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.  
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. 
Contacten met de overheid, de gemeente, de belastingdienst, de bank, energieleveranciers 
enz. enz. gaan steeds meer digitaal. Vaak hebt u DigiD nodig. Hulp of advies nodig? Neem 
contact met ons op en we helpen u op weg. 
 

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


 

 

 

 

2 

 

                                            

INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

 
De maand september is weer bijna aangebroken, de vakantieperiode zit er bijna op, dat wil 
ook zeggen dat de meeste activiteiten weer op het punt staan om te beginnen. 
Enkele activiteiten zoals het biljarten, het kaarten en Nordic Walking op maandagmorgen 
zijn in de zomermaanden gewoon doorgegaan.  
Maar nu gaan de andere activiteiten ook weer van start. Van een aantal activiteiten heeft de 
contactpersoon mij al doorgegeven dat ze in september weer gaan beginnen. 
Het biljarten driebanden start weer op de maandagavond. Handvaardigheid op de 
dinsdagmorgen, boetseren op donderdagmorgen en boetseren/keramiek op de 
vrijdagmorgen beginnen ook weer. De bingo start op 16 september weer. 
Als u twijfelt of de activiteit waaraan u deelneemt weer begint en op welke datum neem dan 
in eerste instantie even contact op met de contactpersoon daarvan. 
Als u algemene informatie wilt over de activiteiten kunt u contact opnemen met mij of de 
informatie vinden in ons jaarboekje van 2021. 
 
Ook enkele grote evenementen zijn er nu gepland en we hopen dat deze allemaal door 
kunnen gaan. Dit zijn o.a.: 

• De Voice Senior op 9 oktober 

• De Algemene ledenvergadering op 14 oktober 

• De Kerstviering op 16 december 
Noteer deze data alvast in uw agenda en houd deze Nieuwsbrief hierover in de gaten. 
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Paul Roozen 
Coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via email: activiteiten.svm@outlook.com 
 

 
We gaan ervan uit dat we bij elkaar kunnen blijven komen in den Boogaard.  
De eerstvolgende bijeenkomst 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. 
De volgende samenkomst is op woensdag 13 oktober. 

 
Geef Elkaar de Hand op 15 september 

 
 

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-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. 
U kunt blijvend 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 uitgevoerd. 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. 
 
 

Een hernieuwde start voor iedereen op 14 oktober 

 
Hebt u de afgelopen tijd het ontspannende samenkomen en de deelname aan de 

activiteiten als gevolg van het corona-virus ook zo gemist? Om dit ‘verlossende’ moment te 

vieren heeft het bestuur met de evenementencommissie voor u een speciale middag in den 

Boogaard georganiseerd op donderdag 14 oktober. Deze middag verloopt in combinatie 

met onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het programma ziet er als volgt uit: 

Om 12.30 uur een gratis lunch 

Om 13.30 uur Algemene ledenvergadering 

Om 14.30 uur Pauze 

Om 15.00 uur optreden van het muzikale duo Maestro en Co 

Om 16.30 sluiting 

 

Als u met de gratis lunch meedoet, moet u dit wel even kenbaar maken door je naam door 

te geven bij den Boogaard of via de mail van Nel Dirkx : neldirkx@gmail.com  

Doet u dat voor 7 oktober! 

U kunt er ook voor kiezen alleen de Algemene ledenvergadering bij te wonen vanaf 13.30 

uur. De uitnodiging hiervoor vindt u ook in deze nieuwsbrief. 

 

 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
mailto:neldirkx@gmail.com
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   DE  VOICE  SENIOR  OP  9  OKTOBER  2021    
 

Zoals beloofd in de vorige Nieuwsbrief, vindt u hier alle relevante informatie over het door 
SVM georganiseerde evenement De Voice Senior. 
Er hebben zich 9 Moergestelse mensen aangemeld die, ieder op hun eigen manier, het 
door hen gekozen lied ten gehore zullen brengen. Het belooft in ieder geval een gezellige 
avond te worden.  
In verband met de Corona-maatregelen zijn er slechts 250 kaarten beschikbaar. Op is op!  
De verkoop van de kaarten start vanaf maandag 6 september a.s.  bij Den Boogaard, bij 
de Novy en bij de Jumbo. 
De entreeprijs bedraagt € 5,--. Indien nog beschikbaar, kunt u op de avond zelf aan de 
kassa bij Den Boogaard ook nog kaarten kopen. 
Mensen die lid zijn van de SVM krijgen bij binnenkomst, op vertoon van hun KBO pas, een 
consumptie-munt gratis. 
Vanaf 19.00 is de zaal open, u kunt dan plaatsnemen en krijgt daar koffie/thee 
aangeboden.  
Om 19.30 uur openingswoord door de voorzitter van de SVM, Henk van den Bijgaart.  
Om 20.00 uur beginnen de optredens. 
Om 21.00 uur pauze 
Om 21.30 vervolg optredens en om +/- 23.00 uur is de afsluiting. 
Kom genieten van dit spectaculaire unieke evenement. 
 
 

Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel 
 
 

Alzheimer Café  Oisterwijk-Moergestel 
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, 
jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp- en dienstverleners en 
andere belangstellenden.  
Voor meer informatie: Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571   
E-mail: j.verberk@ziggo.nl 

  

Het is heel fijn dat het Alzheimer Café op dinsdag 21 september weer open gaat. 

Natuurlijk volgens de regels die op dat moment gelden.  

Tijdens de bijeenkomst op 21 september willen wij graag met u in gesprek gaan 
over uw ervaringen over het afgelopen jaar. Hoe heeft u deze periode 
beleefd? Wij geven u de gelegenheid uw hart te luchten en uw ervaringen 
te delen. Hoe is het u vergaan en hoe ging het met uw mantelzorger(s)? 
Wat viel tegen en wat ging goed? Welke mogelijkheden zag u?  
Op deze avond willen we ook even stilstaan bij het thema van Wereld 
Alzheimer Dag “De vele gezichten van dementie”, een thema gekozen 
door de vrijwilligers.  
En, niet in de laatste plaats, zullen wij ’n tipje van de sluier oplichten over 
de feestelijke invulling van de café bijeenkomst op dinsdagavond 19 oktober, omdat  
de afdeling Midden-Brabant eind september 25 jaar bestaat.    
Wij kijken er naar uit u weer te ontmoeten op dinsdag 21 september! 
Toegang is gratis, inloop vanaf 19.30 uur, afsluiting rond 22.00 uur. 

 

 
 

mailto:j.verberk@ziggo.nl
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Eindelijk…… weer  in Den Boogaard! 
 
Na 18 maanden mogen we deze maand september weer met de bingo in Den Boogaard 
beginnen! Donderdag 16 september om 14.00 uur gaan we weer van start. 
Uiteraard houden we de corona-regels in acht, o.a. door een veilige opstelling van de 
zitplaatsen in de zaal. Dus we gaan niet zelf met de stoelen en tafels schuiven! Houd uzelf 
ook aan de regels, dus als u bijvoorbeeld verkouden of niet lekker bent, blijft u thuis. 
Gezondheid gaat vóór alles! 
We hebben er lang op gewacht, dus laten we samen weer een gezellige start maken van 
het nieuwe bingo-seizoen!  
Joke en Addy heten u graag van harte welkom en wensen u alvast veel plezier! 
 
 
 
 

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 mogelijkheid. Wie er al gebruik van 
heeft gemaakt, is enthousiast. 
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Uitslag woonwensenenquête senioren 
 

 

SVO heeft samen met de gemeente en met Companen en SVM in Moergestel, KBO 

Haaren en VSO Oisterwijk een woonwensenenquête opgesteld en afgenomen. We trekken 

uit deze woonwensenenquête de volgende conclusies:  

1. Er hebben 654 senioren gereageerd en die vertegenwoordigen samen 1117 senioren. 

Oisterwijk had 46%, Moergestel 23%, Haaren 30% en Heukelom 1% van de respondenten. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 74 jaar. Een uitstekend resultaat voor 

deze gezamenlijke woonwensenenquête. 

2. 99% van de senioren in Oisterwijk wil in de gemeente blijven wonen, waarbij 11% wil 

verhuizen vanuit Moergestel, Haaren en Heukelom naar Oisterwijk. Voor senioren is het 

belangrijk dat die in de gemeente Oisterwijk kunnen blijven wonen. Daarom is het belangrijk 

voor de Oisterwijkers te bouwen als het seniorenwoningen betreft. 

3. Het aantal respondenten dat met een partner samenwoont is 71%, alleenwonend is 27%, 

anders 2%  

4. 91% van de senioren wil thuiszorg door beroepskrachten, 9% door familie en kennissen.  

5. Als verpleegzorg elders nodig is dan wil 44% een woning bij een zorginstelling huren, 

26% een woning bij een zorginstelling kopen, 14 % een serviceappartement b.v. 

Burgtweide, 9% verpleegzorg met indicatiestelling en 7% een particuliere zorgvilla.  

6. In wat voor woning woont u nu? - Vrijstaande woning 38% - Twee onder een kap 29% - 

Hoek- of rijwoning 21% - Appartement 8% - Appartement in een seniorencomplex 4%  

7. Wilt u in uw huidige woning blijven wonen.? Ja, tenzij de gezondheid dit niet meer toelaat 

49% Ja 24% Nee ik wil zo snel mogelijk verhuizen 6%. Nee, ik wil verhuizen over 3 tot 5 

jaar 12% Nee, ik wil verhuizen over 5 tot 10 jaar 9%  

8. Heeft uw woning i.v.m. het ouder worden aanpassingen nodig? Nee, 54% Ja, maar die 

aanpassingen moeten we nog uitvoeren 30% Ja, daarom willen we dan verhuizen 16%  

9. Als de senior wil verhuizen dan wil 43% kopen, 39% wil huren en 18% heeft geen 

voorkeur.  

10. Welke woning heeft uw voorkeur als u wilt verhuizen. (3 antwoorden waren mogelijk) A 

Appartement 29% - Appartement woonkeur-plus evt. in seniorencomplex 48% - 

Appartement met zorgservice 27% - Appartement algemeen 25% - Totaal 100% B. 

Grondgebonden woningen 71% - grondgebonden seniorenwoning 35% - grondgebonden 

seniorenwoning woonkeur plus 18% - hofje grondgebonden woning voor meerdere 

generaties 20% - hofje grondgebonden woning alleen voor ouderen 17% - 

mantelzorgwoning in tuin. 5% - meerdere generatie/kangoeroe woning 4% Totaal 100%  
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11. Van de senioren die willen kopen wil 57% een grondgebonden woning en 43% een 

appartement. Van deze groep wil 45% een middeldure (€300.000) en 45% een dure woning 

en 10% een woning voor €200.000. Van de senioren die een appartement wil kopen geeft 

65% aan een middel dure woning te willen kopen (€250.000 tot €300.000) 27% wil een 

duur appartement van €400.000 en meer. 8% wil kopen in sociale sector voor €200.000. Dit 

is te verklaren, omdat de huizen van bestaande rijtjeswoningen van de senioren in 

Oisterwijk altijd verkocht worden in de middeldure sector. Een groot deel van de senioren in 

de gemeente Oisterwijk is, volgens Companen, in het bezit van een koopwoning. Dat 

betekent dat op dit moment de middeldure woningen prima woningen zijn voor de sociale 

koopsector, als men nu een koopwoning heeft.  

12. Van de senioren die een appartement willen huren wil 34% dat voor €752 /maand 

(sociaal), 41% wil €900 huur per maand betalen, 18% wil €1200 en 8% wil meer dan €1200 

huur per maand betalen voor een appartement. Voor grondgebonden huurwoningen wil 

38% €752 per maand betalen. 41% wil €900 per maand betalen, 18% wil €1200 per maand 

betalen en 4% wil meer betalen. 

De huur- en koopsector verschillen duidelijk en dit heeft alles te maken met de marktsituatie 

in de woningbouw in Oisterwijk. 

13. Er zijn veel verschillende antwoorden gegeven op de vraag welke punten belangrijk zijn 

wat betreft de woonomgeving. Hier waren 3 antwoorden mogelijk. In volgorde van 

belangrijkheid noemen we de volgende kenmerken: 

 Aantallen Deelnemers Totaal 

Winkels op loopafstand 419 64% 27% 

Zorg beschikbaar in directe omgeving 260 405 16% 

Voldoende groen in de buurt 195 30% 12% 

Plek waar ik anderen kan ontmoeten 182 28% 12% 

Met mensen van verschillende leeftijd in de buurt 152 23% 10% 

Woning voldoet aan woonkeur rollator geschikt 124 19% 8% 

Dicht bij openbaar vervoer  91 14% 6% 

Wonen met andere senioren in de buurt 65 10% 4% 

Parkeergelegenheid in omgeving  90 14% 6% 

TOTAAL 1578 242% 100% 

 

14. Op de vraag over een nieuwe relatie heeft slechts 6 % gereageerd en over woning 

splitsen heeft 8% gereageerd. Dat is statistisch te laag om daar een uitspraak over te doen.  

De gegevens zullen verder geanalyseerd worden en aan het college van de gemeente 

Oisterwijk worden aangeboden als leidraad bij het opstellen van de woonvisie. 
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        UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING     

                                              

       Donderdagmiddag 14 oktober 2021, in Den Boogaard 

AGENDA 

1.       Opening door de voorzitter  

2.       Ingekomen stukken en mededelingen 

3.       Goedkeuring verslag van de ALV van 8 oktober 2020*  

4.       Jaarverslag 2020 van het bestuur*     

5.       Financieel jaarverslag 2020*  

6.       Verslag van de Kascontrolecommissie  

7.       Goedkeuring begroting 2021 

8.       Bestuursverkiezing: 

          *Aftredend en herkiesbaar voor een jaar: coördinator activiteiten Paul Roozen 

          *Aftredend als secretaris Ludo Claessens   

 

           Het bestuur stelt voor om mevrouw Mia Ketelaar-de Groot te benoemen als        

secretaris van SVM. 

          Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen tot 1 week voor de vergadering    

schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat. Het voorstel moet ondertekend zijn 

door tenminste 5 leden en vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van 

de voorgestelde persoon. 

 

9.       Rondvraag  

10.     Sluiting jaarvergadering.  

      

De stukken voor de agendapunten 3, 4 en 5 liggen ter inzage op tafel.      

De stukken 3 en 4 ook zijn in te zien op onze website: www.senioren-moergestel.nl 

Het Bestuur van SVM 

 

 
 

 

http://www.senioren-moergestel.nl/

