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Kent u de tijd nog dat men op de leeftijd van 65 jaar na een werkzaam leven met pensioen ging en 

in de twijfelachtige categorie terecht kwam van ‘versleten’, oud en bejaard’? Gelukkig kennen we 

dit tegenwoordig niet meer. De vitaliteit, de energie en de activiteit van de huidige senior bewijst 

dat hij nog lang niet oud en versleten is en nog volop meedraait in de dynamiek van de actualiteit.                                              

Zo ook is het gesteld met de SVM. In november van dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar. En 

ook wij voelen ons niet oud, toch? Wij staan ook nog midden in de samenleving en participeren 

volwaardig en gelijkwaardig hierin mee. Dat is ons doel en daar gaan wij voor.                                                                                                

Die leeftijd van 65 jaar levert voor velen van ons toch nog een historisch gevoel op van het 

bereiken van een mijlpaal, waarbij even stilgestaan mag worden. Zo ook voor SVM. Deze 

verjaardag gaan wij dan ook samen met u vieren op 30 september. Ik nodig u alvast uit om 

deze dag in uw agenda vast te leggen. Verder in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie. 

                                            

                         INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM             

 
In de maand september gaan onze reguliere wekelijkse activiteiten, die een zomerstop hadden, 
weer beginnen in den Boogaard. 
Bent u geïnteresseerd in een activiteit en wilt u hieraan eventueel gaan deelnemen? 
Neem dan even contact op met de contactpersoon van de activiteit of met ondergetekende of loop 
gewoon even binnen in den Boogaard tijdens de activiteit. 
Informatie over de activiteiten kunt u vinden in ons jaarboekje van 2022 (vanaf blz. 15) of kijk op 
de website van SVM (www.senioren-moergestel.nl) bij Informatie / Activiteiten. 
Bijna al onze activiteiten kunnen nog wel nieuwe deelnemers gebruiken. 
Dus: KOM EENS EEN ACTIVITEIT BEZOEKEN IN DEN BOOGAARD! 
Paul Roozen, coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 

Van de voorzitter  

http://www.seniorenmoergestel.nl/
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65-JARIG BESTAAN SVM / SENIORENDAG   
VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2022 

 

Vrijdag 30 september a.s. is het zover.  Op deze Seniorendag vieren wij in Den Boogaard  
het 65-jarig bestaan van de SVM. Wat een mijlpaal!  
Reserveer deze datum in uw agenda, want wij, als evenementencommissie, hebben voor u een 
geweldig programma in elkaar gezet. Buiten een warm/koud buffet, hebben wij ook een zeer 
verrassend theatergezelschap vast kunnen leggen. Zij brengen een show vol humor, zang, dans 
en sketches. Echt de moeite waard.  
Bij binnenkomst krijgt  iedereen ook nog eens 5 consumptiebonnen aangeboden. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Van 18.00 – 18.30 uur :  Ontvangst met om 18.15 u.openingswoord door onze  
                                        voorzitter Henk v.d. Bijgaart 
Van 18.30 – 20.00 uur :  Koud/warm Buffet 
Van 20.30 – 23.00 uur :  Optreden van The Dutch Show Compagnie    
                                        (inclusief pauzes)                                            
Van 23.00 – 24.00 uur :  Afsluiting 

 
 
 
 
 
De toegangskaarten à  € 5,-- per persoon, zijn van 12  t/m  23 september te koop aan de bar in 
Den Boogaard. Wij hopen dat we op 30 september a.s. zeer veel senioren mogen ontvangen en 
kijken uit naar deze prachtige jubileum-avond. 
 

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   
01345 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: festen.m@gmail.com of                                 
Anny van Heeswijk, telnr. 06-40130234 of per e-mail: annyvanheeswijk@home.nl 
 

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

                                                                                                                                                      

SVM kan altijd nieuwe leden gebruiken. Daarom gaan wij samen met u proberen het ledenbestand 

op te krikken. Als u een nieuw lid aanbrengt, krijgt u een cadeaubon van €10,00 als beloning. Het 

nieuwe lid krijgt tot 1 jan 2023 een gratis lidmaatschap en betaalt daarna de jaarlijkse contributie 

van €22,00.                                                 U vertelt natuurlijk met het nodige enthousiasme over 

waarvoor SVM staat en wat zij doet. Dan verwijst u het nieuwe lid naar onze website om daar met 

de activiteiten van onze vereniging kennis te maken : www.senioren-moergestel.nl  

U geeft de naam en het adres van het nieuwe lid door aan Rien Schilders. (tel: 5131957 of mail:  

leaweb.svm@outlook.com ) Rien zorgt voor verder contact en de administratie. 

 

CURSUS KLASSIEKE MUZIEK  

                                                                                                                                                         

Na een lange vakantie gaan we 13 oktober weer van start.                                                      

Docent Leo Wolfs, bekend uit Oisterwijk, geeft geen droge muziektheorie, maar laat ons veel 

muziek beluisteren met uitleg. Veel  informatie ge-ent op de actualiteit.                                                                                                                   

Wilt u meer weten over klassieke muziek en uw kennis vergroten? Dan is deze cursus iets voor u.                                                                                                                  

De cursus wordt gegeven op donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur in den Boogaard in 

Moergestel. Rond 11.00 is er een korte pauze met koffie/thee.                                                      

De data zijn in 2022: 13 oktober, 3 november, 17 november en 1 december.                             

Voor 2023: 12 januari, 26 januari, 9 maart en 23 maart.                                                                 

De totale kosten voor 8 keer zijn € 60,00; deze kunt u voldoen op rekeningnummer                     

NL 38 Rabo 0134532260 van SVM Frans Laureijssen, onder vermelding van “Klassieke muziek”. 

U kunt zich tot 3 oktober a.s. opgeven bij:                                                                               

Marijke Festen, e-mail festen.m@gmail.com of telefoonnummer 013-5131463 of bij                     

Ria Colsen, e-mail riacolsen46@gmail.com of telefoonnummer 013-5133847 

                                         

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. 
 
 
 
 

http://www.senioren-moergestel.nl/
mailto:leaweb.svm@outlook.com
mailto:festen.m@gmail.com
mailto:riacolsen46@gmail.com
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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Een vereniging bloeit alleen dankzij de vrijwilligers 

 

Gelukkig hebben we die vrijwilligers wel, maar niet genoeg. De instandhouding van de vereniging 

wilt u toch niet overlaten aan een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers? Daarom nogmaals 

deze oproep. Allen samen met en voor elkaar. 

      Waar is behoefte aan:       

1. Aanvulling van het bestuur; mensen die affiniteit hebben met de taken van een bestuur, willen 

meedenken over hoe SVM haar visie zo optimaal kan uitdragen en haar plannen kan 

verwezenlijken. Onze penningmeester Frans Laurijessen zoekt een opvolger die hij kan 

inwerken, voordat hij volgend jaar zijn functie neerlegt. Ook onze coördinator activiteiten Paul 

Roozen wil volgend jaar stoppen. 

2. Mensen die willen bijdragen aan de manier waarop SVM zich naar buiten toe kan profileren. Dit 

met de bedoeling om nieuwe leden te werven en een grotere betrokkenheid van eigen leden bij de 

vereniging te bereiken. Een aanvulling op de PR en communicatiecommissie dus. Bijvoorbeeld 

iemand die graag verslagjes schrijft over activiteiten voor onze nieuwsbrief of Moergestel nieuws. 

3. Iemand die onze ledenadministratie mee wil ondersteunen. 

4. Iemand die zich wil inzetten binnen de wooncommissie. Wij willen ons ook laten horen in de 

Dorpsraad wanneer het gaat over wonen, zorg en leefbaarheid voor senioren.  

5. Iemand die kan helpen bij belastingadvies en -invulling. Onze huidige belastinginvullers 

willen ook niet oneindig doorgaan. 

6. Iemand ook die kan ondersteunen  bij het invullen van formulieren voor allerlei  

gemeentelijke dan wel overheidsinstanties.  

7. Mensen die mee willen deelnemen aan activiteiten van de  commissie Lief en Leed. Een 

attentie voor leden die iets te vieren hebben of juist wat extra aandacht nodig hebben vanwege 

eenzaamheid of familieleed.  

8. Leden die in de toekomst de Bingo willen organiseren, vanwege het terugtreden van de huidige 

organisatoren.  

9. Mensen die de organisatie van de ‘Zomertour’ in de vakantiemaanden op zich willen nemen. 

Vragen en reacties naar voorzitter.svm@outlook.com   of  tel:  0135132666 / 0646468893 

Kent u iemand die geschikt zou kunnen zijn voor bovenstaande taken, geef die naam dan 

ook door. Wij benaderen hem of haar vervolgens wel. 

 

    Verkeerskennis opfrissen? 
                                                                                                                                                                                           

Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag eens worden bijgespijkerd over de laatste 

verkeersregels? Grijp nu uw kans! In 3 bijeenkomsten van elk 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. Ook is het mogelijk voor 10 deelnemers aan deze cursus om zich 

aansluitend en vrijblijvend aan te melden voor een individuele praktijkrit in uw eigen auto.  

mailto:voorzitter.svm@ouitlook.com
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1e Cursus: donderdagochtend  van 9:30 tot 11:30 uur op 15, 22 en 29 september  

2e Cursus: dinsdagavond  van 19:00 tot 21:00 uur op 4 ,11 en 18 oktober  

3e Cursus: dinsdagochtend van  9:30 tot 11:30 uur op 1, 8  en 15 november  

Bijeenkomsten in wijkcentrum de Waterhoef, Terburgtweg 100 te Oisterwijk.                 

Aanmelden via e-mail: vvn.afd.oisterwijk@ziggo.nl   of                                   

tel.:  0615010159 ( Boudewijn Pijnappel) 

 

12 oktober 2022: dansen in Tiliander 
                       

Nu we weer zonder coronabeperkingen met elkaar kunnen omgaan, organiseert VSO Oisterwijk 
namens alle drie de  KBO-verenigingen in de gemeente Oisterwijk een dansmiddag in Tiliander op 
12 oktober 2022. 

Alle leden van KBO Haaren, SVM Moergestel en VSO Oisterwijk zijn van harte 
welkom vanaf 13.30 uur. De entree is gratis en wij zullen zorgen voor passende 
muzikale omlijsting waardoor het voor de deelnemers moeilijk zal zijn om te blijven 
zitten en niet te gaan dansen. 
Om te weten of er voldoende belangstelling bestaat voor deze middag vragen wij u 
te melden of u aanwezig zult zijn bij Fons Klaasen, telefoon 06-16433781 en  
e-mail secretaris@vso-oisterwijk.nl.                                                                          
Via de nieuwsbrief van oktober a.s. melden we of de dansmiddag door zal 

gaan. 
 

Woensdag 28 september dagtocht naar Fruitbedrijf “De Woerdt” en 
een rondrit ‘Van Hoog tot Laag’ door De Ooijpolder. 

 

Herinnering voor deze dagtocht georganiseerd door KBO-Haaren. 

Opgeven hiervoor kan nog tot 10 september. 
Een uitgebreide beschrijving van deze dagtocht is te vinden in onze Nieuwsbrief van juli/augustus. 
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). 
De dagtocht sluiten we af met een heerlijk diner in ‘Restaurant het Witte Huis’ in Zeeland. 
± 21.00 uur Thuiskomst. 
De kosten voor deelname bedraagt € 72,50 per persoon; incl. bezoek aan fruitbedrijf “De 
Woerdt”, koffie/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.  
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 10 september 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:vvn.afd.oisterwijk@ziggo.nl
mailto:secretaris@vso-oisterwijk.nl
mailto:renarda@ziggo.nl
mailto:jmvanboxtel@home.nl
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TOUR DE LA MOER       Zondag 4 september 

 

                                                        

Start vanaf den Boogaard tussen 10.30 en 14.30 uur.                                                                    
De burgemeester trapt om 10.30 uur af voor deze unieke belevingstocht (12 of 25 km) voor jong 
en oud. Je komt langs diverse monumenten en langs verrassende stops.                                     
Op de 12 km route komt u in elk geval langs de oude Pastorie die men aan het verbouwen is tot 
appartementen, het voormalig klooster de Nieuwenhof, 't Stokske met z'n ooievaars, 't Gildehuis 
met zijn kunstschatten, boogschieten en vendelzwaaien, op den Heijkant kunt u kennismaken met 
de maretakken- en kruidenkwekerij met zelf geslingerde honing! En bij   B & B den Heikant laat 
Kees Bierkens zijn bijzondere landbouwmachines zien. Via Vossenhol en de Hild terug naar het 
St. Jansplein. Vanaf ongeveer13.30 uur speelt bij de Veerkes het duo Taxi naar Poppel.                                                                                       
De 25 km tocht kent als verrassingen onder andere 't verzamelpunt (oude) gereedschappen aan 
de Heuvelstraat en als grootste trekpleister: de Rendierhoeve, het mirakel van de 
Trappistinnen??? Iedereen krijgt een routebeschrijving mee. Bovendien is de route bepijld!                           
De deelnemers betalen € 3,-- p.p. Een gezin € 9,--. Kinderen t/m 12 jaar gratis.                              
U fietst of wandelt voor de volgende goede doelen: 

• Bijdrage in de kosten van de inrichting van de filmzaal bij galerie de Verdieping 

• Een nader vast te stellen traktatie voor de kinderen uit Oekraïne die binnenkort in ons 
klooster vertoeven 

• Nieuwe welkomstborden bij de molen en de Oisterwijkseweg 

Namens de organisatie van de stichtingen Erfgoed Moergestel en Vrienden van St. Jan:           
- Louis v.d. Meijdenberg 06 53738610                                                                                          
- Jan Vriens 06 53292635                                                                                                              
- Bart Trompenaars 06 18795998 

               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 Office 2013: er is een mail vanuit Microsoft gestuurd naar een aantal adressen, dat per 
15 augustus 2022 het programma Microsoft Outlook stopt. Dat is niet juist. Microsoft stopt in april 
2023 met de ondersteuning van Office 2013. Wel zaak om tijdig te zorgen voor een opvolging.  
Dat kan uiteraard ook gewoon door te kiezen voor een nieuwere versie. 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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De hitte gaat verdwijnen, de vakanties lopen ten einde en we willen elkaar weer ontmoeten. Dat 
doen we op woensdag 14 september van 13.30 tot 16.00 uur in den Boogaard. Graag tijdig 
aanmelden als u komt. 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 12 oktober. 
 

                                                                                                  

Reserveer de Duofiets “Fun2Go” van SVM 
 

 
Bent u er al op uit geweest met de Duofiets? 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. 

 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geef Elkaar de Hand  

Na de vakantie ontmoeten we elkaar weer 

mailto:pgelden@home.nl
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   in Den Boogaard weer van start 

 
De maandelijkse bingo van de SVM gaat weer beginnen. Donderdag 15 september om 14.00 
uur vindt de eerste bingo plaats. U wordt die middag weer welkom geheten door Joke en Addy én 
natuurlijk het gebruikelijke kopje koffie/thee. Er worden zoals altijd 6 ronden gespeeld. Voor een 
halve kaart betaalt u 4 euro en een hele kaart 8 euro en wij zorgen uiteraard weer voor leuke 
prijzen. Dus zorg dat u er ook bij bent. 
Er vindt echter ’n aanpassing plaats in de prijzen van de consumptiebonnen die u bij ons koopt. 
We hebben de twee laatste prijsverhogingen ten laste van onze bingokas laten komen, maar dat 
is niet meer mogelijk. We moeten die verhoging dus door gaan voeren. Dat betekent dat 
consumptiebonnen van de SVM voortaan € 1,20 per stuk gaan kosten. Houdt u daar rekening 
mee? 
 
 

       Sportmiddag voor ouderen 

 
Samen met Medifit Oisterwijk organiseren wij in de Nationale Sportweek op 21 september een 

sportmiddag voor ouderen. Er zijn vaak sportdagen voor de jeugd. Waarom dan ook niet voor de 

ouderen!? Op een gezellige manier proberen wij zo veel mogelijk ouderen in beweging te krijgen! 

De sportmiddag vind plaats bij Medifit Fysiotherapie Oisterwijk op de Moergestelseweg 34 te 

Oisterwijk. Deelname is gratis! U mag uw echtgenote of de buurman of buurvrouw ook zeker 

meenemen, ze zijn allemaal welkom! Het zal een leuke middag worden met beweging, muziek, 

wat lekkers en natuurlijk is er ook tijd voor een praatje.  

Men kan zich aanmelden via: bas@medifitweervitaal.nl of bellen naar 013 711 5125 

 

           Bloem en Groen Styling zoekt een bezorgchauffeur  
 
Wij zijn per direct op zoek naar een vriendelijke, enthousiaste, vrolijke bezorger.  
Dagelijks, maar in overleg, bezorgen wij de mooiste boeketten, in en rondom Moergestel.  
Je tovert altijd een lach op iemands gezicht al is die nog zo klein. Jij bent diegene die namens 
Bloem en Groen Styling dat goede gevoel bezorgt. Spreekt het je aan?  
Je helpt ons enorm. Uiteraard tegen een vergoeding.  
Loop gerust eens binnen of bel........ en vraag naar Koen Swinkels. 
 
Bloem en Groen Styling , Schoolstraat 3,  5066 EC Moergestel  Tel: 013-513 3612 
 
 

mailto:bas@medifitweervitaal.nl
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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 intussen  
eenmalig een bedrag van € 1300,- (€ 800 en € 500) 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. Het aanvullende bedrag van € 500,- volgt dan automatisch. 
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/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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Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel  
 

 De volgende Alzheimer Café bijeenkomst staat gepland op 
 

DINSDAG 20 september 2022 
We staan dan stil bij het thema van  
Wereld Alzheimer Dag “Samen op pad”. 
Om te laten zien hoe je met je naaste met dementie ‘samen op pad’ kunt gaan, hebben we dan 
een actieve informatieve markt op het gebied van wijkactiviteiten/dagbestedingen en 
mogelijkheden van persoonlijke begeleiding. 
Gasten zijn dan in de gelegenheid om langs de kramen te lopen en een idee te krijgen van wat er 
zoal wordt aangeboden. 
En - omdat het naast een informatieve avond ook een gezellige avond zal zijn - dit alles onder het 
genot van een hapje en een drankje! 
U bent van harte welkom op 20 september! 
 
Informatie: Jeanne Verberk (coördinator) Tel: 013-5284571.      
E-mail j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl  
Locatie: Ontmoetingscentrum De Coppele, Prunusstraat 69, 5061 AS Oisterwijk. 
Toegang is gratis, inloop v.a. 19.30 uur, afsluiting 22.00 uur. 
 
 

 

JEU DE BOULES   Je moet het een keer gespeeld hebben ….. 

                                 en je bent verkocht! 
 

 

Jeu de Boules is een buitensport. Bewegen en buitenlucht is fysiek goed voor iedereen. U 

ontmoet bovendien nieuwe mensen die het leuk vinden om samen bezig te zijn. Jeu de Boules is 

een gezonde afleiding van de dagelijkse beslommeringen. Het is hartstikke leuk en het oubollige 

imago is echt onterecht. Het is juist een technisch en tactisch spel. Het is dus meer dan zomaar 

“een bal gooien”.  

Jeu de Boules vereniging Ons Genoegen beschikt over 6 buitenbanen welke liggen op het 

sportpark van ROEF aan Stokeind 3. We hebben vaste speelmiddagen. Op maandag en op 

vrijdag gaat het om de gezelligheid en op de woensdagmiddag is het wedstrijdelement wat 

belangrijker. Meedoen aan wedstrijden is overigens geen verplichting, die keuze mag je zelf 

maken. In de pauzes kunnen we gebruik maken van de gezellige kantine van ROEF! waar u tegen 

een voordelige prijs een kopje koffie of thee of een andere consumptie kunt krijgen.  

Iedereen is van harte welkom om op maandag of vrijdag vanaf 13.15 uur een keer te komen kijken 

of mee te doen. Wij hebben een groepje ervaren Jeu de Boulers die u het spel uitleggen. Onze 

vereniging beschikt over voldoende leenballen, zodat u zelf nog geen aanschaf hoeft te doen.   

Heb je interesse, je mag een maand gratis bij ons meespelen. 

Na de oriëntatie bestaat de mogelijkheid om lid te worden. De contributie is € 20,-- per jaar en 

dat voor 3 middagen per week sportief bezig zijn dicht bij huis. 

U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij onze voorzitter Loet van Dam: 0654378464 of onze 

secretaris en wedstrijdleider Jos van den Boogaart: 013-5132464. 

 

 

 

mailto:j.verberk@alzheimervrijwilligers.nl
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    LEESCLUB Haaren 20 jaar 
Het lezen van een boek doe je meestal in je eentje. Maar hoe leuk is het om jouw leeservaringen 

met anderen te delen. Waarover gaat het boek nu eigenlijk en waarom is het wel of niet de moeite 

waard dat boek te lezen? Is het boek literatuur wel of niet? Een boek kan verwijzen naar 

uiteenlopende zaken in de samenleving en cultuur.                                                                                                                         

Er  is een grote leesclub in Den Domp in Haaren, verdeeld over vier groepen, die zowel in de 

ochtend, de middag als de avond ‘draaien’.                                                                                    

Op de woensdagavond is nog plaats voor nieuwe deelnemers.                                        

Boeken die in het komende jaar bijvoorbeeld aan de orde komen:   

• Aleksandra van Lisa Weeda, met als thema de geschiedenis van Oekraïne in de afgelopen 

honderd jaar;  

• de roman De kathedraal van de zee, een bestseller van jewelste, van de Spaanse auteur 

Ildefonso Falcones;  

• het succesvolle Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl;  

• de winnaar van de Booker Prize van het afgelopen jaar: De belofte van de Zuid-Afrikaanse 

auteur Damon Galgut.  

De bijeenkomsten worden begeleid door Joost Minnaard, voormalig docent Nederlands 

lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen.                                                                                                                     

Voor informatie en/of aanmelden:                                                                                                

Corrie Kroot tel.nr. 0411-622092 / 06-48087338 of via e-mail: corrie_en_nout@hotmail.com       

Moergestel, U bent van harte welkom! 

 
   

                                                     

 

 
 

     

 

 

NOG EVEN PUZZELEN……..?! 

↓ 

 

mailto:corrie_en_nout@hotmail.com
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