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ATTENTIE !  

Er verschijnt deze maand januari GEEN Ons-magazine. 

 
 

 
Hopelijk hebt u de kerstdagen en de overstap naar 2022 toch in een plezierige sfeer 

kunnen doormaken, ondanks de vervelende omstandigheden als gevolg van corona. Want 

weer worden wij met zijn allen op de proef gesteld en moeten we deelname aan vrije 

activiteiten helaas noodgedwongen inperken.   

Dit alles belet mij natuurlijk niet om u voor het nieuwe jaar op de eerste plaats een goede 

gezondheid toe te wensen, een jaar ook vol activiteit en creativiteit, overspoeld met 

enthousiasme en gezelligheid. En laten we ook een beetje omzien naar elkaar onder het 

inspirerende motto van onze vereniging: “Samen voor en met elkaar”.   

Ik wil bij deze ook alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook 

hebben ingezet hartelijk bedanken. Zij zijn de pilaren onder SVM. Zonder hen kan onze 

vereniging niet bestaan.   

 

Inning contributie 2022       

Uw contributie voor kalenderjaar 2022 bedraagt €22,- en wordt in de tweede helft van 

januari via automatische incasso uitgevoerd, als u daarvoor een machtiging hebt 

afgegeven. Hebt u geen machtiging afgegeven, dan ontvangt u een nota om uw contributie 

over te maken aan SVM. Mocht u naar een andere bank zijn overgestapt of intussen een 

andere rekening hebben dan u bij SVM hebt opgegeven, ook dan krijgt u een nota. Mocht 

iets niet op de juiste wijze verlopen of hebt u vragen, neem dan contact op met de 

penningmeester van SVM, Frans Laureijssen, tel. 013-5132763,  

e-mail: penningmeester.svm@outlook.com 

Van de voorzitter  DE BESTE WENSEN VOOR 2022! 

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:penningmeester.svm@outlook.com
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Welkom weer in dit nieuwe jaar 2022. Als de maatregelen rond corona het toelaten is de 
eerste bijeenkomst op woensdag 19 januari van 13.30 uur tot 16.00 uur in den 
Boogaard. We houden wel de regels in acht: een mondkapje op bij binnenkomst en uw 
QR-code (digitaal of op papier) bij u hebben. Iedereen moet zich aanmelden bij een van 
onderstaand adressen, zodat we u kunnen bereiken, als het i.v.m. corona nodig is. We 
zitten op veilige afstand van elkaar, zodat er 15 personen kunnen zitten. 
Voor informatie en aanmelding kunt u bellen naar een van de volgende contactadressen: 
Anny van Heeswijk, tel. 06-40130234; Corry de Jong, tel. 06-30197067;  
Jacqueline Vis, tel. 06-52104251. 
De volgende bijeenkomst van Geef Elkaar de Hand is op woensdag 16 februari in den 
Boogaard. 
  

Het jaarboekje 2022      

 
 

U hebt het SVM-jaarboekje 2022 weer thuis ontvangen vol met de meest noodzakelijke 

informatie, waardoor u weer een goed beeld krijgt van onze vereniging en wat zij doet. Het 

boekje ziet er weer fris uit met mooie foto’s en duidelijk leesbare tekst. Bewaar het als 

naslagwerk op een vaste vertrouwde plek, zodat u snel kunt vinden wat u nodig hebt.  

De vrijwilligers die hun tijd en inzet hebben gegeven om van deze editie weer een fraai 

“visitekaartje” te maken, worden hartelijk bedankt. 

Mocht u nog een exemplaar willen hebben om bijvoorbeeld iemand anders kennis te laten 

maken met SVM, dan kunt u zich melden bij onze secretaris Mia Ketelaar.  

En mocht u voor de volgende editie nog tips hebben, dan ontvangen wij die ook graag. 

 

Ons voordeel voor leden SVM  

 

Omdat u lid bent van SVM en automatisch ook van KBO-Brabant kunt u profiteren van een 

aantal voordelen. Op de website van KBO Brabant ( www.KBO-Brabant.nl)  kunt u 

uitgebreid inzien op welke thema’s dat zijn. We noemen ze hier in het kort: 

-VGZ zorgverzekering (met teruggave van uw kbo-lidmaatschap) 

-Medicura zorgwinkel voor zelfzorgmiddelen, gratis of met korting 

-Collectiviteitskorting bij Centraal Beheer op bv auto- , huis, inboedel, reisverzekeringen 

-Energielevering 

-Rijbewijskeuring met een lijst van keuringsartsen 

-Webshop met allerlei leuke cadeaus en aanbiedingen 

Kijkt u ook op www.onsledenvoordeel.nl  of bel telnr.: 085 4863363. 

 
Geef Elkaar de Hand  

komt op 19 januari 2022 bij elkaar 
afhankelijk van de coronasituatie. 

http://www.kbo-brabant.nl/
http://www.onsledenvoordeel.nl/
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Leren omgaan met de computer. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk. En er wordt steeds 

meer gevraagd om met allerlei instanties via internet online te communiceren. Wij hebben 

natuurlijk onze eigen computerhulpen Jan Geerts en Ad Dirkx waarvan u gebruik kunt 

maken. Maar daarboven bestaat nu de mogelijkheid om vanaf 24 januari 2022 elke 

maandag van 10.00 tot 12.00 uur in den Boogaard een Klik &Tik training te volgen. In deze 

training leer je zoeken op internet, hoe je een e-mail verstuurt, hoe je formulieren invult en 

nog veel meer. Je wordt begeleid, maar je kunt op eigen tempo werken. Na afloop krijg je 

een certificaat. De training is gratis. Bel voor meer informatie en aanmelden met Otto 

Janssen, telefoonnummer (013)5470858 

               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. 
 

WMO-cliëntenondersteuning 
 
Wilt u advies of hebt u ondersteuning nodig bij een aanvraag m.b.t. zorg, vervoer, de WMO,  
de WLZ 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 ook in 2022. 
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  

We verwelkomen graag nieuwe chauffeurs!                        

 
WIJ-vervoer vindt, hoewel corona nog altijd onder ons is, zoveel mogelijk doorgang. Het 
aantal chauffeurs dat voor het vervoer zorgt, is momenteel erg beperkt. De chauffeurs 
worden op verzoek door onze organisatie voorzien van een mondkapje en u als passagier 
moet vooralsnog ook een mondkapje dragen voor ieders veiligheid, zeker als de chauffeur 
daarom vraagt. 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. 

                        Klik & Tik computertraining    

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
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SVO stelt zich voor aan de senioren van SVM 

Veel senioren in Moergestel hebben dit voorjaar deelgenomen aan de door de Senioren 

Vereniging Oisterwijk georganiseerde Woonwensenenquête. Momenteel werkt de 

gemeente Oisterwijk een nieuwe woonzorgvisie uit; de woonwensen uit de enquête worden 

hier ook in meegenomen. Hierbij hebben wij een adviesfunctie en los hiervan hebben we 4 

maal per jaar overleg met de wethouder Ruimte over alle relevante woningbouwprojecten. 

SVO heeft als belangrijkste doelstelling, dat zoveel mogelijk senioren in de gemeente 

Oisterwijk in een passende (nieuwe) woning aangenaam en veilig oud kunnen 

worden.    

Wij ouderen worden gedwongen vele jaren vooruit te gaan denken over waar en hoe we 

later nog op een aangename manier oud kunnen worden.  

 

Dit betekent voor onze vereniging dat we: 

• het College van B&W en de Raad steeds opnieuw op de huid moeten blijven zitten 

met deze feiten en ervoor zorgen dat de woningbouw voor ouderen prioriteit krijgt;  

• u met de nieuwsbrieven tijdig op de hoogte brengen van in ontwikkeling zijnde en te 

verwachten bouwprojecten in de gemeente Oisterwijk, zodat u een juiste keuze kunt maken 

wanneer u  wilt verhuizen naar een woning waar u veilig langer thuis kunt blijven wonen; 

• initiatieven blijven ontwikkelen om in Coöperatief Particulier Opdrachtgeverschap 

(CPO) met leden zelf een woningbouwproject op te zetten. Dit kan zowel voor senioren die 

een seniorenwoning willen kopen als voor senioren die een seniorenwoning willen huren. 

 

Voor het in kaart brengen van alle woningbouwprojecten in Moergestel heeft Thieu Bruurs 

deze taak als bestuurslid op zich genomen en hij is ook lid van SVM. In Oisterwijk heeft Jan 

van Son deze taak op zich genomen en in Haaren Jan Vermeer.  

Draagt u onze doelstellingen een warm hart toe en wilt u ons steunen, word dan voor 10 

euro per jaar lid van onze vereniging! Hiermee bent u ook verzekerd van alle informatie op 

onze website en de tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen op onze 

lokale woningmarkt. 

 

Namens het SVO-bestuur, 

Eugène Bex, voorzitter  

                  

Website: www.svoisterwijk.nl       E-mail: secretaris@svoisterwijk.nl  
 
 
 
 
 

http://www.svoisterwijk.nl/
mailto:secretaris@svoisterwijk.nl
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Informatie Belastingservice: Invullen aangifte inkomstenbelasting 2021 
Voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2021 kunt u ook weer in 2022 terecht bij de belasting 
invullers van de Seniorenvereniging Moergestel. Zodra u een aangiftebrief inkomstenbelasting 2021 hebt 
ontvangen, kunt u contact opnemen met de belastinginvullers. 
Voor wie is de belastinginvuller werkzaam: 

1. De Belastingservice is bestemd voor alle senioren die voldoen aan het inkomens- en 
leeftijdscriterium. 

2. Leeftijd- en inkomensgrens. 
De leeftijdsgrens is bepaald op minimaal de AOW leeftijd. 
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt: 
- Zonder toeslagpartner  € 35.000 
- Met toeslagpartner  € 55.000 

3. Invullen van eenvoudige aangifte. 
De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften Inkomstenbelasting. 
De eenvoudige aangifte kan worden omschreven als een aangifte van AOW- en pensioeninkomen, 
eigen woning, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften en eventuele bezittingen in Box 3, 
indien deze gegevens eenduidig vastliggen. 

Door de belastinginvullers zal een machtigingscode worden aangevraagd. Zodra u deze code hebt ontvangen 
van de Belastingdienst dient u deze code door te geven aan de betreffende belastinginvuller die op het 
formulier vermeld staat. Met deze code kan dan de vooraf ingevulde aangifte worden opgevraagd. 

Om de aangifte vlot te kunnen afwerken verzoeken wij, voorafgaande aan het huisbezoek, u om de 
volgende gegevens klaar te leggen en/of te ordenen: 

a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over het jaar 
2021; 

b. De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2020 en de jaaropgave van de 
hypotheekverstrekker over 2021 indien u beschikt over een eigen woning; 

c. Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag; 
d. De jaaropgaven van de bank; 
e. Rekeningen van specifieke zorgkosten en afrekeningen van de zorgverzekeraar over  2021; 
f. Bewijsstukken van gedane giften; 
g. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode. 

Mocht u geen aangiftebrief voor het jaar 2021 hebben gekregen van de Belastingdienst, dan kan het toch 
interessant zijn om na te gaan of u dan belasting kunt terugkrijgen. U kunt vrijblijvend een beroep doen op 
de belastinginvullers om na te gaan of uw aangifte tot teruggaaf leidt en of u in aanmerking komt voor zorg- 
en/of huurtoeslag. 
Informatie over huurtoeslag 2022 
Om in 2022 in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u aan de volgende criteria voldoen: 
       Geen toeslagpartner           Met toeslagpartner 
De rekenhuur mag maximaal zijn (kale huur + toeslagen) 763,47           763,47 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. 
Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd 
en samenstelling van uw huishouden. Hoe hoger uw inkomen hoe minder huurtoeslag. 
Vermogenstoets: 

- Maximaal vermogen per 01-01-2022  31.747   63.494 
Informatie over zorgtoeslag 2022 
Om in 2022 in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet aan de volgende criteria voldoen: 
                                           Geen toeslagpartner   Met toeslagpartner
 -      inkomenstoets 2022 tot maximaal     31.998  40.944 

- Vermogenstoets maximaal per 01-01-2022  120.020             151.767 
Hebt u vragen kunt u contact opnemen met een van de belasting invulhulpen: 

- Jo van Dijk, Zandstraat 20, telefoon 013-5131527 of e-mail jamvandijk20@gmail.com 
- Harrie de Laat, Schoolstraat 71, telefoon 013-5132330 of e-mail h.de.laat@ziggo.nl 

mailto:jamvandijk20@gmail.com
mailto:h.de.laat@ziggo.nl
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Tips om diefstal door een babbeltruc te voorkomen  
 
1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld.  Vraag  eerst wie hij/zij is en wat hij/zij 
komt doen.  
2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bv. met een kierstandhouder of laat een kijkgaatje 
maken. Laat een onbekende niet binnen en sluit de deur als je iets gaat halen.  
3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente, een 
bedrijf of instelling is. 
4. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën.   
5. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent.  
6. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige 
verhalen.   
7. Pin nooit zomaar aan de deur als je niet zelf hebt besteld. Geef je pinpas nooit uit handen. 
8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn.  
 
Babbeltruc via telefoon, mail, whatsapp 
Ook via de telefoon, computer of social media benaderen oplichters mensen. Ze doen zich voor als 
vriend, overheid of bank en proberen je te overtuigen om overboekingen te maken, in te loggen of je 
gegevens, pincodes of beveiligingscodes te geven.  Vertrouw je het niet helemaal? Bel de 
organisatie die het betreft zelf om te controleren. Druk nooit zomaar op links in je mail. Banken 
vragen nooit via de telefoon of SMS om je gegevens, pin- of beveiligingscode of om overboekingen 
te doen. Ook vragen banken je niet om directe toegang tot je computer te krijgen. 
Ben je toch slachtoffer geworden? 
Meld het direct bij je bank en laat je pas blokkeren; 
Doe altijd aangifte bij de politie 
Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112. 
 

                                            

                         INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM               

 
Allereerst wil ik jullie een gelukkig en vooral gezond 2022 toewensen. 
Ik hoop dat 2022 een jaar wordt waarin we weer volop kunnen en  
mogen gaan deelnemen aan de activiteiten van SVM. Wat dat betreft  
was 2021 weer niet zo’n goed jaar. Pas in mei zijn we toen heel  
voorzichtig begonnen met de activiteiten in den Boogaard. Echter pas 
na de zomervakantie zijn alle activiteiten weer opgestart. 
Helaas moesten we half december weer stoppen met onze activiteiten 
en daarom kon ook de Kerstviering niet door gaan. Dus ook 2022 begint nu weer niet zo goed. 
Zoals het er nu uitziet, zitten we in ieder geval t/m 14 januari in lockdown. Of we na deze datum én 
op welke manier we weer mogen beginnen is nu nog onduidelijk. Maar zodra er meer over bekend 
is, breng ik u en in ieder geval de contactpersonen van de activiteiten daarvan op de hoogte. 
Als u twijfelt of de activiteit waaraan u deelneemt na 14 januari weer begint, neem dan even contact 
op met de contactpersoon van deze activiteit of met mij. 
Ik wens u in ieder geval leuke en gezellige activiteiten toe.  
Paul Roozen, coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 

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/

