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Ik ben geprikkeld en tegelijkertijd teleurgesteld. 
Omdat het bestuur graag wilde weten wat er bij haar leden leeft om vervolgens hierop 
zoveel mogelijk beleid en activiteiten aan te passen, was er in de nieuwsbrief van augustus 
een enquête geplaatst. Wat schetst nu mijn verbazing. Van de ruim 700 leden hebben 
slechts 8 mensen gereageerd. U begrijpt dat met deze uitslag natuurlijk niets valt te doen. 
Deze is niet representatief voor waar de enquête voor bedoeld was. Ik trek dan ook de 
volgende voorzichtige conclusies: 
De leden zijn over het algemeen tevreden. Wat SVM doet is goed. Zonder al te veel 
commentaar kan zij op de ‘automatische piloot’ verder varen. 
óf 
De leden zijn onvoldoende betrokken bij de vereniging. Men beseft te weinig waarom men 
lid is geworden, wat zij biedt en hoe de vereniging in stand wordt gehouden.  
Ik hoop niet dat een zekere mate van onverschilligheid, gemakzucht of desinteresse ten 
grondslag ligt om de enquête niet in te vullen. Dat zou immers schadelijk zijn voor het 
voortbestaan van de vereniging. 
Weet dat vele vrijwilligers, waaronder het bestuur, hun tijd en energie geven om dat waar 
SVM voor staat ook daadwerkelijk waar te maken. Zij kunnen het niet alleen, maar hebben 
uw hulp en steun hard nodig. 
 
 

Vaccinatiebewijs en ID overleggen op zaterdag 9 okt!!!  

 
Voor het komende evenement, de Voice Senior op 9 oktober, moet u een vaccinatiebewijs 
en uw identiteitsbewijs kunnen laten zien. Voor alle duidelijkheid: voor de ledenbijeenkomst 
van 14 oktober a.s. is dit bewijs niet nodig! 
Misschien hebt u een QR code op uw mobiel als vaccinatiebewijs. Hebt u dat niet, dan kunt 
u dat ook printen. Ga dan naar www.coronacheck.nl/print  en log in met je DigiD. 
Vervolgens kun je het vaccinatiebewijs als een pdf-document uitprinten en meenemen naar 
den Boogaard. U kunt ook bellen naar 0800 1351. Er is wellicht een familielid of kennis die 
u hiermee kan helpen. Zo gebeurd! 

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.coronacheck.nl/print
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HERINNERING DE VOICE SENIOR OP 9 OKTOBER 2021  
 

Bij deze willen wij u nogmaals herinneren aan het optreden van een elftal Moergestelnaren, 
die meedoen aan de Voice Senior, op zaterdag 9 oktober 2021 in Den Boogaard.  
Aanvang 19.30 uur, zaal is open vanaf 19.00 uur. Kaartenverkoop à  € 5,-- p.p.  bij Jumbo, 
Novy en Den Boogaard. 
Wellicht nog ten overvloede: Iedereen moet een corona-vaccinatiebewijs + ID bij zich 
hebben of een testbewijs dat ze negatief getest zijn of Corona hebben gehad. Leden van 
de KBO dienen hun KBO-pas mee te brengen in verband met gratis consumptie-munt. 
De repetities zijn volop aan de gang en het belooft een schitterend evenement te worden. 
Tot ziens op 9 oktober a.s. 
 

Rabo CLUB Support SVM!              
 
 Ons doel is: ” Zomertour”. In de maanden juli en augustus organiseert SVM met name 
voor haar leden die niet op vakantie gaan of kunnen een aantal ontspannende binnen- en 
buitenactiviteiten onder de titel “Zomertour”. Met deelname aan een of meerdere 
onderdelen van het programma ervaren de deelnemers hopelijk ook het blije gevoel van 
“erop uit te gaan” of “op vakantie te zijn”.  
Vanaf 4 oktober tot 25 oktober kunt u stemmen op onze vereniging, tenminste als u lid 
bent van de Rabobank en een stemcode hebt gehad. U doet toch ook MEE…?! 
 
 

Commissie Lief en Leed                                     

 
De commissie ‘Lief en Leed’ is er voor een luisterend oor en persoonlijke aandacht bij blije 

en ook droevige momenten. Een aantal activiteiten worden al uitgevoerd. Zo krijgen alle 80 

plussers een verjaardagskaart. Bij overlijden van een lid krijgen nabestaanden minimaal 

een condoleancekaart en/of, indien gewenst, in bepaalde gevallen een H. Mis intentie. 

Verder krijgen tegen de kerst- en paasdagen alle leden op Park Stanislaus en alle zieke, 

eenzame en behoeftige leden in het dorp een attentie. 

Het zou mooi zijn als vooral aan deze groep mensen ook af en toe wat extra aandacht 

geschonken kon worden in de vorm van een bezoekje aan huis. Daar zoeken wij nu enkele 

vrijwilligers voor. Laat jouw sociale en liefdevolle intenties blijken en meld je aan bij een van 

de bestuursleden. 

Overigens zijn ook voor de andere genoemde activiteiten vrijwilligers zeer welkom. 
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Op 16 oktober  a.s. speelt het orkest Experience muziek uit de jaren 60-70 in Den 
Boogaard, aanvang 20.30 uur. Leden van de SVM hebben GRATIS toegang omdat de 
SVM deze avond financieel mede mogelijk maakt. GRATIS toegangskaarten kunt u afhalen 
bij de balie van den Boogaard. Wel moet u uw ledenpas laten zien. Per lid krijg je maximaal 
2 kaarten! 
Denk aan de corona regels (vaccinatiebewijs en id) 
 

 

Experience bestaat uit muzikanten die jarenlange ervaring 
hebben opgedaan. Die heeft geleid tot een stevige muzikale 
basis voor de muziek die zij nu brengen. Muziek uit de jaren 
60 en 70. Denk aan de The Rolling Stones, The Animals, 
The Beatles, The Moody Blues, The Kinks, maar ook The 
Bee Gees en nog veel meer.  
Hun muziek brengt je terug naar een nostalgisch verleden 
dat bij de meesten een onuitwisbare indruk heeft 
achtergelaten. Een feest van herkenning. 
Bandleider is de Moergestelnaar Wil Oerlemans 

 

               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. 

 
De samenleving gaat steeds verder open, maar we blijven voorzichtig. In de oktobermaand, 
Mariamaand, gaan we naar een plek die speciaal aan Maria is gewijd. 
De bijeenkomst op woensdag 13 oktober gaat met auto’s naar de H. Eik en we vertrekken 
om 13.30 uur vanaf het St. Jansplein bij den Boogaard. Mocht de H. Eik vanwege de 
maatregelen ter plekke, waar we niet van uit gaan, een probleem geven, dan gaan we naar 
een andere nabije locatie voor een Mariaviering. Bij de aanmelding krijgt u dat te horen. 
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 van Geef Elkaar de Hand is op woensdag 17 november. 

UNIEKE (DANS)AVOND IN DE SFEER VAN DE SIXTIES 

 
Geef Elkaar de Hand  

gaat op 13 oktober naar de H. Eik 
 
 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM 

De wekelijkse activiteiten van SVM zijn weer volop aan de gang en ook enkele grote 
evenementen van SVM staan deze maand op de planning, zoals: 

• De Voice Senior op 9 oktober 

• De Algemene ledenvergadering op 14 oktober 

• Presentatie “Fluistering der Muzen” op 27 oktober 
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan onze wekelijkse activiteiten, kijk dan 
even in ons jaarboekje en/of op onze website voor meer informatie hierover.  
Met ingang vanaf 25 september wordt de 1,5 meter-maatregel losgelaten. De voorwaarde 
hiervoor is dat iedereen vanaf 13 jaar die de horeca of theater wil bezoeken een corona 
toegangsbewijs kan laten zien, te verkrijgen door middel van een vaccinatiebewijs, een 
herstelbewijs of een negatieve testuitslag. 
Het corona toegangsbewijs kun je aanmaken via de CoronaCheck-app of je kunt dit bewijs 
uitprinten via de website van CoronaCheck (www.coronacheck.nl/nl/print). 
Echter onze wekelijkse reguliere activiteiten vallen hier niet onder. 
De directie van Tiliander/den Boogaard heeft hierover contact gehad met de Gemeente 
Oisterwijk. Het antwoord van de Gemeente Oisterwijk hierop was: 
"Alleen voor vertoningen van kunst en cultuur is het gebruik van Corona toegangsbewijzen 
verplicht. Ofwel bij voorstellingen met publiek enzo. Voor cursussen, lessen en repetities 
hoeft dat niet." 
Dit betekent dus dat bij de wekelijkse activiteiten van SVM (repetities, lessen en 
bijeenkomsten en ook de Bingo) het corona toegangsbewijs niet nodig is. 
Voor horecabezoek en bezoek van evenementen in den Boogaard moet iedereen die 
binnenkomt het coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs laten zien. 
Voor het bezoek van alleen een buitenterras is een coronatoegangsbewijs niet nodig. 
Op de website van den Boogaard (www.denboogaard.nl/nieuws/coronatoegangsbewijs) 
vindt u meer informatie hierover. 
Paul Roozen, coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 
 

WMO-cliëntenondersteuning 
 
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. Laat ons weten hoe uw 
ervaring is met het loket. 
 

mailto: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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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 eigenlijk te 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. 

 

SVM heeft weer een locatie geregeld waar u met elkaar gezellig kunt gaan eten, nl. 
restaurant ’t Draaiboompje, op donderdag 21 oktober om 18.00 uur. U betaalt voor het 
menu van drie gangen € 25,50 p.p. exclusief drankjes. U rekent zelf ter plaatste af. 
Aanmelden kan tot en met 20 oktober door te bellen naar 013-5131315 onder opgave van 
naam en telefoonnummer. Geef, indien nodig, ook uw dieetwensen door. Als u bij nader 
inzien niet kunt, meld u dan zo snel mogelijk af. 

 

Reserveer de duofiets “Fun2Go” van SVM. 
Buurtgenoten verzorgt het beheer van de fiets. 

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

een bestuurder een tochtje te laten maken. Voor reservering bel 

de coördinator van de fiets 06-47424886 en spreek dag en tijd af. 

U krijgt te horen waar u de fiets kunt afhalen en terugbrengen. 

Kotsen voor de reservering bedragen € 5,- Voor nadere informatie bel de coördinator van 

Buurtgenoten 013-5131609. 

 

 in Den Boogaard! 
 
Na een succesvolle start hebben we weer zin in de volgende bingo!  
Donderdag 21 oktober om 14.00 uur bent u weer van harte welkom in Den Boogaard.  
Omdat de bingo ook valt onder onze activiteiten is het hiervoor niet nodig om een 
coronatoegangsbewijs met de QR-code mee te brengen.  
Houd u wel aan de regels, dus als u bijvoorbeeld verkouden of niet lekker bent, vragen we 
u om thuis te blijven. Gezondheid gaat vóór alles! 
Laten we er samen weer een gezellige middag van maken en wij heten u alvast graag van 
harte welkom en wensen u veel plezier. 

Samen uiteten met SVM  op 21 oktober          

mailto:pgelden@home.nl
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 Ook een van de doelen van RaboClubSupport 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ledenbijeenkomst  donderdagmiddag 14 oktober                      

Programma: 

12.30 uur Gratis lunch (nog op te geven t/m 7 oktober in den Boogaard) 
13.30 uur Algemene ledenvergadering (zie hieronder de agenda) 
14.30 uur Pauze    
15.00 uur Optreden muzikale duo Maestro en Co 
16.30 uur Sluiting     
                                     
AGENDA  Algemene ledenvergadering 
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. 
9.       Rondvraag  
10.     Sluiting jaarvergadering.  
      
*De stukken voor de agendapunten 3 en 4 zijn te vinden op onze website             
www.senioren-moergestel.nl 
*Het financieel jaarverslag ligt in de zaal ter inzage op tafel.      

 

Het Bestuur van SVM 

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

