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Omdat de vakantie aanbreekt, zullen er in juli en augustus weinig activiteiten zijn. Ook de 

nieuwsbrief en de ONS verschijnen pas weer eind augustus. Even tijd dus om uw eigen 

zomeractiviteiten in te vullen; misschien luieren in de zon, fietsen door bergen en dalen, wandelen 

langs beekjes of door bos en heide. Het maakt niet zoveel uit hoe u de zomer doorbrengt, als u 

maar een beetje het  zomerse vakantiegevoel kunt ervaren.  

We kijken toch eveneens een beetje vooruit. Want SVM bestaat dit jaar 65 jaar. En dat laten we 

natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Op 30 september gaan we dit met ons allen vieren De 

evenementencommissie is druk bezig om een gezellig feestje voor te bereiden . En daar hoort 

natuurlijk een ‘natje en een droogje’ bij plus een artistiek optreden van……..? In de nieuwsbrief 

van september verneemt u het gehele avondprogramma. Houd deze datum alvast vrij in uw 

agenda. 

                                            

                         INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM             

 
Diverse reguliere activiteiten zullen de komende maand stoppen om na de zomerstop in 
september weer te beginnen. Er zijn echter ook activiteiten (zoals biljarten) die gewoon doorlopen 
in de zomerperiode.  
Wilt u weten wanneer een activiteit weer begint of informatie over een activiteit? 
U kunt dit informeren bij de contactpersonen van de activiteiten of bij ondergetekende. Meer 
informatie kunt u ook vinden in ons jaarboekje van 2022 (vanaf blz. 15) of kijk op de website van 
SVM (www.senioren-moergestel.nl) bij Informatie / Activiteiten. 
Ik wens u in ieder geval een fijne zomervakantie toe.  
Paul Roozen, coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 

Van de voorzitter  

http://www.seniorenmoergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
http://www.senioren-moergestel.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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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, zeker als uw 
omstandigheden veranderen. 
     

WIJ-vervoer in Moergestel  

We verwelkomen graag nieuwe chauffeurs!                        

 
WIJ-vervoer is het hele jaar actief.   
Hebt u vervoer nodig: bel de coördinator die voor u het vervoer regelt 06-34038895. Bel niet 
de chauffeur, maar de coördinator als u vervoer nodig hebt. In den Boogaard liggen flyers met de 
informatie over alle vormen van vervoer. 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! 
 

               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. 
Microsoft stopt nu echt, zoals we al eerder hebben gemeld, met de ondersteuning van Internet 
Explorer. U kunt overgaan naar bijv. Edge van Microsoft. Als alles goed gaat, krijgt u een melding 
om dat te doen. Over een tijdje verdwijnt Internet Explorer gewoon. In Windows 11 is dat al zo.  
U kunt natuurlijk ook een andere keuze maken voor een internetbrowser.  
 

 
We sluiten het voorjaar af met een High Tea op woensadag 13 juli. In verband met de 
organisatie moet iedereen zich aanmelden vóór 7 juli. Bij aanmelding krijgt u te horen op 
welke locatie en op welke tijd de High Tea is. 
In augustus is onze zomerstop en dus geen Geef Elkaar de Hand; een fijne vakantie gewenst in 
Moergestel of elders. De eerstvolgende gewone bijeenkomst van Geef Elkaar de Hand is op 
woensdag 14 september. Daarover in de volgende Nieuwsbrief meer.  
Voor informatie en aanmelding voor deze bijeenkomsten 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 

 
Geef Elkaar de Hand  

Afsluiting van het seizoen op woensdag 13 juli 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:pgelden@home.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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Reserveer de Duofiets “Fun2Go” van SVM 
 

 
Het is prachtig weer de laatste tijd: tijd om erop uit te rijden met de Duofiets. Het doel van de fiets 

is om, als u beperkt mobiel bent, samen met een bestuurder uit uw eigen omgeving of familie of 

op uw vraag via de organisatie van de Duofiets een tochtje te maken. Voor reservering belt u de 

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

Reserveer de fiets tenminste een dag voor de fietstocht en afmelden kan gewoon, als de rit om 

welke reden dan ook niet door kan gaan. Bij uw reservering krijgt u te horen waar u de fiets kunt 

afhalen en terugbrengen. De kosten voor de reservering zijn € 5,- Voor nadere informatie:  

bel de coördinator van Buurtgenoten 013-5131609. 

 

Zomerconcert Regionaal Seniorenorkest de Meierij 

 

Regionaal Seniorenorkest “De Meierij” gaat voor u een gratis zomerconcert presenteren.  

Op zondagmiddag 10 juli 2022 geven de muzikanten een buitenconcert op het bordes van theater 

“Tilliander” te Oisterwijk. Aanvang 14.30 uur. Het is een gevarieerd programma met musical-, film- 

en popmuziek. 

Heel leuk om u op een zonnige dag met mooie muziek te laten vermaken.                                    

Bij regen gaat het concert niet door. 

 

     Zomerlunch  donderdag 18 augustus 

  

De Zomertour in de vakantieperiode juli en augustus gaat niet door. De organisatie ervan zou op 

de schouders neerkomen van slechts één persoon. En dat is teveel gevraagd.  

Om de “thuisblijvers” toch een beetje het vakantiegevoel te geven, willen wij op 18  augustus een 

uitgebreide lunch aanbieden in den Boogaard.                                                                             

Alle leden van SVM zijn hierbij uitgenodigd. De eigen bijdrage is € 5,-- , over te maken op 

bankreknr. NL38 RABO 0134 5322 60 t.n.v. penningmeester SVM onder vermelding van 

‘zomerlunch’. 

U wordt om 12.30 uur in den Boogaard verwacht. 

Als U meedoet aan de lunch, dient u zich wel aan te melden.  

Dat doet u voor 16 augustus door het formulier op pag. 8 van deze nieuwsbrief in te vullen 

en dit in den Boogaard af te geven of daar in de brievenbus te stoppen. 
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Aanvragen en uitbetalen energietoeslag in de gemeente Oisterwijk. 
Doe het en het kan tot 1 november 2022 en er is hulp voor u! 

 

Misschien hebt u het gemist of u weet niet hoe het werkt? We helpen u op weg. 

De regeling is: hebt u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien een energietoeslag. Het is een eenmalig 
bedrag van € 800,- per huishouden. Het aanvragen van de energietoeslag kan tot en met 1 november 
2022. Een mogelijkheid is via www.oisterwijk.nl/energieloket.  
Hebt u een bijstandsuitkering, dan heeft de gemeente het bedrag van € 800,- al op uw bankrekening 
gestort. 
Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag wordt gekeken naar het volgende: 
U woont in de gemeente Oisterwijk, bent ouder dan 21 jaar, betaalt energiekosten en hebt een laag 
inkomen. Kijk daarvoor op de website www.oisterwijk.nl/energieloket. Daar staat het formulier voor de 
aanvraag energietoeslag. Dat doet u met uw DigiD. 
Voor meer informatie kunt u bellen naar de medewerkers van team inkomen tel. 013-5291311. Hebt u 
problemen met het invullen van het formulier neem dan contact op met Loket Wegwijs via de website 
www.oisterwijk.nl/loketwegwijs.  
Op de balie van het gemeentekantoor liggen formulieren om de aanvraag schriftelijk in te dienen. Let wel: 
u moet uw inkomensgegevens paraat hebben, wellicht via uw belastinginvuller of belastingadviseur. 
U kunt ook hulp krijgen bij de aanvraag van de belastinginvullers van SVM, zeker als u geen computer 
hebt, geen DigiD hebt of niet weet hoe het werkt: 

• Harrie de Laat; e-mail: h.de.laat@ziggo.nl; tel. 013-5132330. 

• Jo van Dijk; e-mail: jamvandijk20@gmail.com; tel. 013-5131527 

Zij helpen u bij de aanvraag en beschikken over de formulieren voor het indienen van de schriftelijke 
aanvraag. 
Voor informatie over de regeling en het aanreiken van de formulieren voor de schriftelijke aanvraag kunt u 
ook contact opnemen met de cliëntondersteuner van SVM: 

• Jan Geerts; e-mail: jan-ine.geerts@hetnet.nl; tel. 013-5131833 

Aanvullende informatie.  
De inkomensgrenzen om in aanmerking te komen: 
21 jaar tot pensioen: gezinssituatie en normbedrag (exclusief vakantietoeslag): 

• Gehuwden  € 1.777,92 

• Alleenstaande ouder € 1.600,13 

• Alleenstaande  € 1.244,55 

Pensioengerechtigde: 

• Alleenstaande (ouder) € 1.382,89     (= 110% AOW) 

• Gehuwden  € 1.872,50     (= 110% AOW)  

Normbedragen zijn 110 % van de AOW en gaat over het verzamelinkomen per huishouden. Gehuwden: het 
geldt voor gehuwden of samenwonenden waarvan 1 of beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben 
bereikt. 
Praktisch betekent dit voor AOW-ers om in aanmerking te komen: 
De alleenstaande AOW’er ontvangt € 1244,35 per maand. 
Die mag maximaal nog € 138,54 per maand aan pensioen / inkomen ontvangen boven de AOW. 
Gehuwde AOW’ers ontvangen samen € 1703,04 per maand. 
Zij mogen samen maximaal € 169,46 aan pensioen / inkomen ontvangen boven de AOW. 
Er is geen vermogenstoets.  
Succes met de aanvraag; doe het, als u denkt in aanmerking te komen. 
 

http://www.oisterwijk.nl/energieloket
http://www.oisterwijk.nl/loketwegwijs
mailto:h.de.laat@ziggo.nl
mailto:jamvandijk20@gmail.com
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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Woensdag 28 september dagtocht naar Fruitbedrijf “De Woerdt” en een 
rondrit ‘Van Hoog tot Laag’ door de Ooijpolder 

 
In Ressen, tussen Arnhem en Nijmegen waar vroeger de Bataven leefden en later de postkoetsen 
voorbij reden, is nu het fruitbedrijf De Woerdt gevestigd. Er worden diverse soorten fruit geteeld 
appels, peren, kersen, morellen, mispels, walnoten en pruimen. 
 
U wordt ontvangen met koffie of thee met heerlijke cake en krijgt een presentatie en rondleiding 
over het bedrijf. Natuurlijk proeft u het heerlijke fruit en krijgt u een vers gemaakt bekertje 
appelsap. Bij vertrek is er voor iedereen een "landwinkel tasje". 
Na deze excursie rijden we naar Millingen aan de Rijn naar Restaurant  
‘De Gelderse Poort’ voor een heerlijke lunch.  
 
's Middags maken we een prachtige rondrit door 
de Ooijpolder. Deze polder met zijn 
heggenlandschap en weidse uiterwaarden is 
een juweel in ons Nederlands 
natuurlandschap. 
 
Via Beek-Ubbergen naar Berg en Dal op de 
top van de 100 m hoge heuvelrug. De 
Zevenheuvelenweg, voert u naar “De Diamant tussen de Heuvels” Groesbeek.  
Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof (waar we een korte stop maken), wijngaarden en het 
Bevrijdingsmuseum.  
De dagtocht sluiten we af met een heerlijk diner in ‘Restaurant het Witte Huis’ in Zeeland. 
 
Het programma is als volgt: 
08.30 uur Vertrek vanuit Moergestel (Kerkplein). 
08.45 uur Vertrek vanuit Oisterwijk (Zwembad de Leye). 
09.00 uur Vertrek vanuit Haaren (Mgr. Bekkersplein). 
± 21.00 uur Thuiskomst. 
 
De kosten voor deelname bedraagt € 72,50 per persoon; incl. bezoek aan fruitbedrijf “De 
Woerdt”, koffie of thee met cake, rondleiding en het proeven van het fruit, appelsapje, tasje met 
wat lekkers, uitgebreide lunch met kroket, rondrit o.l.v. een gids, diner en vervoer per luxe 
touringcar. 
Deze tocht gaat alleen door bij minimale deelname van 50 personen!  
Aanmelding en directe betaling op IBAN rekeningnummer 
NL47 RABO 0118 1940 97, ten name van KBO Haaren onder vermelding van  
“Najaarsdagtocht 2022” en uw telefoonnummer.  
 
Opgeven vóór 20 augustus 2022 - bij voorkeur per e-mail - bij: 
 
Els van Steen, e-mail: renarda@ziggo.nl  / tel.: 0411-62 20 94 
Mieke van Boxtel, e-mail: jmvanboxtel@home.nl  / tel.: 0411- 62 21 88 
 
Let op!: Indien na aanmelding geannuleerd wordt (ongeacht de reden), wordt er € 15,00 p.p. 
administratiekosten berekend. 

mailto:renarda@ziggo.nl
mailto:jmvanboxtel@home.nl
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Verslag dagtocht naar de Floriade 

 

        Woensdag 1juni 2022 was een zorgeloos 
dagje uit dankzij de goede organisatie van Jeanne van Roessel en Alad Reizen. 
Om 8.15 uur vertrokken we vanaf het Sint Jansplein in een luxe touringcar met 50 mensen, 32 
leden van SVM en 18 leden van VSO, op weg naar de Wereld Tuinbouw Tentoonstelling in 
Almere.                                                                 

                                                         

     

Onderweg in de bus kregen we koffie, thee en een lekkere koek. 
Het was een dag vol nieuwe indrukken. Het park is 60 ha. groot en er is van alles te zien en te 
beleven. 
Behalve Nederlandse tuinbouw zijn er nationale- en landenpaviljoens met kunst- en 
cultuurprogramma’s. Voor ieder van ons was er wel wat te beleven. We zagen fraai 
aangelegde tuinen, kunst- en bouwwerken van gerecyclede materialen en we konden 
kennis maken met duurzame technologieën voor tuinbouw, voeding, energie en 
gezondheid. 

  We zagen hoe je steden, straten en gebouwen groener, gezonder en leuker kon maken -
realiseerbaar in de nabije toekomst.  
Iedereen kon, op eigen gelegenheid en in eigen tempo, door het park gaan. Het was 
mooi  weer om, al wandelend, een zelf uitgezochte knooppuntroute te volgen, passend 
bij je interesse. Vanuit de kabelbaan had je een prachtig uitzicht over het terrein en je 
kon gebruik maken van een treintje dat door het park reed. 
Om 16.00 uur vertrokken we naar restaurant “de Engel” in Houten. Waar we verwelkomd 
werden door de gastvrouw. In een sfeervol zaaltje kregen we een goede maaltijd geserveerd. 
Om 20.30 uur kwam er een einde aan deze gezellige dagreis. Zo’n dagje uit met de bus is 
zeker aan te bevelen en voor herhaling vatbaar.  
 
Mia Ketelaar                             
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Verslag excursie De Dobbelhoeve te Udenhout 

 

Donderdag 9 juni 2022 hebben Ria Colsen en Annie van Heeswijk een bezoek aan het 

biologisch melkveebedrijf van Guus van Roessel georganiseerd. Om 11.00 uur werden wij, 

een groep van 18 geïnteresseerde SVM-leden, gastvrij door Guus ontvangen. Bij een 

lekker bakje koffie werd door Guus eerst wat uitgelegd over de internationale organisatie 

met grote vestigingen in Nederland, Noord-Amerika en Israël, waarbij hij werkzaam is. Een 

organisatie met ca 2500 werknemers. Zij houden zich bezig met de modernisering van 

veeteelt- en landbouwbedrijven door het ontwikkelen van o.a. robots.                                                                                       

De Dobbelhoeve is een melkveehouderij met 120 melkkoeien en jongvee. Dankzij het 

gebruik van robots is Guus in staat naast zijn baan de boerderij draaiende te houden. 

Robots die dit allemaal mogelijk maken zijn: 2 melkrobots, mestrobot, maairobot(1000 kg), 

robot voor kuilvoer. De melkkoeien grazen zoveel mogelijk in het aangrenzende weiland 

verdeeld in een aantal percelen en krijgen daarnaast vers gemaaid gras op stal. Na het 

melken krijgen de koeien wat brokjes, waarin soya verwerkt is van binnenlandse oorsprong, 

zodat ook hier wordt gedacht aan het behoud van het tropisch oerwoud.                                                                             

Om niet alle melk in een grote plas aan de melkfabriek af te leveren is Guus een aantal 

jaren geleden begonnen met een eigen productielijn, waar ongeveer de helft van alle melk 

wordt verwerkt. Door het houden van verschillende rassen met ieder een specifieke eigen 

smaak en karakter en deze in aparte tanks te verzamelen is hij in staat de melk, die bij AH 

en Jumbo wordt aangeboden te onderscheiden van de melk van de grote producenten. Hij 

produceert volle melk 4% vet en 3,5% eiwit gepasteuriseerd in plastic flessen van 800 cl en 

sinds kort volle yoghurt. Ter informatie staat op de verpakking de datum van melken en de 

afvuldatum. De melk geproefd: heerlijk! 

 Ik denk dat ik namens allen spreek, dat we een paar zeer leerzame en fijne uren hebben   

doorgebracht op De Dobbelhoeve. Guus bedankt en hopelijk tot een volgende keer……… 

                                                                                                                                                        

Theo Colsen 

 

Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel  
 

       Thema: Logopedie bij dementie                  Tijd: dinsdag 19 juli 2022 

Gastspreker: Astrid van Noije, logopedist, werkzaam bij Logopedie Oisterwijk, medisch 
centrum Oisterwijk.   
Personen met (beginnende) dementie ervaren vaak problemen in de communicatie: 
ze kunnen minder goed op woorden komen, gesprekken gaan te snel en er ontstaan 
misverstanden. Een logopedist kan personen met dementie en hun naasten helpen om de 
communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hierbij gaat de logopedist uit van de 
hulpvraag van de persoon met dementie. Daarnaast ontstaan er vaak problemen met eten en 
drinken. Ook hierbij kan een logopedist adviseren. 
Om 19:30 uur gaat het café open. Het café sluit uiterlijk om 22:00 uur. Iedereen is welkom! 

De Coppele, Prunusstraat 67-69, 5061 AS Oisterwijk                                                      
Inlichtingen: 
Mevr. Jeanne Verberk, tel: (013) 5284571    e-mail: j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl 

mailto:j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl
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Zomerconcert Regionaal Seniorenorkest de Meierij 
 

 
Regionaal Seniorenorkest “De Meierij” gaat voor u een gratis zomerconcert presenteren.  
Op zondagmiddag 10 juli 2022 geven de muzikanten een buitenconcert op het bordes van 
theater “Tilliander” te Oisterwijk.  
Aanvang 14.30 uur. Het is een gevarieerd programma met musical-, film- en popmuziek. 
Heel leuk om u op een zonnige dag met mooie muziek te laten vermaken. 

       Bij regen gaat het concert niet door. 
 

Antonio Vivaldi – De Vier Jaargetijden 
  

Waarschijnlijk kent iedereen deze muziek: toegankelijk, licht en melodieus. Toch wil Leo 
Wolfs u tijdens deze presentatie meenemen in de wereld van Vivaldi’s bekendste werk:  
DE VIER JAARGETIJDEN. Dit doet Leo natuurlijk met beeld en geluid. Het is mooi 
meegenomen, als u door deze informatie de muziek beter gaat begrijpen en er nog meer 
van gaat genieten.                                                                                                            
Sinds 2007 geeft hij wekelijks cursussen Klassieke Muziek en Wereldmuziek . Na de lezing 
kunnen we genieten van deze prachtige muziek. Tijdens een kleine pauze is er 1 kopje 
koffie/thee inbegrepen in de prijs.                                                                                     
Deze lezing wordt gehouden op vrijdagmiddag 30 september 2022 van 14.30 uur -16.30 
uur in den Boogaard, St. Jansplein in Moergestel. 
De kosten bedragen 7.00 euro per persoon, u kunt die overmaken op het rekeningnummer   
NL38RABO01345 322 60  van de penningmeester van SVM, Frans Laureijssen, onder 
vermelding van  “De Vier  jaargetijden”. 
U kunt u aanmelden tot 23 september bij  
Ria Colsen, telnr. 013-5133847 of per e-mail: riacolsen46@gmail.com of                    
Marijke Festen, telnr. 013-5131463 of per e-mail: m.festen@gmail.com of                                               
Anny van Heeswijk, telnr. 06-40130234 of per e-mail: annyvanheeswijk@home.nl 
 
 

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

       

              Inschrijfformulier zomerlunch    

            Inleveren voor 15 augustus !! 

            Naam:…………………………………………………………………… 

  O Komt met partner                          O Komt alleen  

  

            Telnr. …………………………………………    
 

mailto:riacolsen46@gmail.com
mailto:m.festen@gmail.com
mailto:annyvanheeswijk@home.nl

