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tel.: 06-49077746                                         redactienb.svm@outlook.com 
 

  
Nederlanders zullen meer voor zichzelf moeten gaan zorgen, meer zelf moeten regelen en zelf 
moeten betalen waarschuwt het kabinet in de miljoenennota. Het gaat ervan uit dat senioren 
langer thuis wonen, langer vitaal blijven en dat hun behoeften zijn veranderd. De nieuwe norm in 
de ouderenzorg wordt: zelfstandig als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Wat kan dit 
gaan betekenen voor de zorg en het welbevinden van ons? Zijn er straks nog verpleegtehuizen 
wanneer het echt niet meer kan? Komt de dokter en de wijkzorg nog langs of gaat de persoonlijke 
hulp via technologische systemen en apparaten?  Worden we niet langzaamaan steeds verder 
gedrukt in de armen van mantelzorgers en sociale netwerken? 
Het zijn reële vragen waarbij je toch eens stil moet staan als je ouder wordt. Belangrijk is dan te 
weten dat verenigingen van ouderen die nieuwe norm in de ouderenzorg kritisch blijven volgen en 
nauwgezet controleren en toetsen hoe hiermee wordt omgegaan. 
  
 

Vooraankondiging kerstviering 2022   
 
Op 22 december vindt de kerstviering plaats in Den Boogaard.  
Deze staat in het jaarboekje gepland op 15 december, maar dat is veranderd.                                                                         
Dus noteer de 22ste maar vast in uw agenda.  
Tijdstip van 10.30 u. tot ± 16.00 uur.                                                                                               
De evenementencommissie is druk bezig met de voorbereidingen, om er weer een sfeervolle dag 
van te maken. Er komen optredens vanuit Moergestel en van daarbuiten.                                                                                                                  
Nadere informatie over programma, kaartverkoop etc. volgt in de nieuwsbrief van december.   
Deze wordt eind november bezorgd.                                                                                                
 
Wij verwachten weer een grote opkomst.  
                                                                                                                                                   

Van de voorzitter     

http://www.seniorenmoergestel.nl/
mailto:secretaris.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
mailto:redactienb.svm@outlook.com
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                         INFO OVER DE ACTIVITEITEN VAN SVM             

 
In september zijn onze reguliere activiteiten in den Boogaard weer begonnen. 
Helaas zijn 2 van onze activiteiten gestopt, tekenen & schilderen en de tekencursus, omdat er te 
weinig deelnemers waren om nog door te gaan. 
Onze andere activiteiten draaien wel door, maar kunnen altijd nog wel nieuwe deelnemers 
gebruiken. Daarom hierbij nog even een opsomming van onze activiteiten en de dag waarop deze 
gehouden worden: 

• Biljarten “Krijt op tijd”: elke maandag- en woensdagmiddag 

• Nordic Walking: op maandagochtend om 9.30 uur vanuit den Boogaard 

• Biljarten Driebanden: op maandagavond 

• Handvaardigheid: op dinsdagochtend 

• Stijldansen: op woensdagmiddag 

• Meezingkoor “Agge mar weg bent”: repetities op woensdagavond in de even weken 

• Kalligrafie: op donderdagochtend in de even weken 

• Boetseren CVA (alleen voor personen met een handicap) op donderdagochtend 

• Boetseren/Keramiek: op vrijdagochtend 

• Kaarten: op vrijdagavond 
De Bingo wordt gehouden op donderdagmiddag één keer in de maand, dit wordt aangekondigd in 
de Nieuwsbrief (in oktober op de 20ste). 
Klassieke muziek en leeskring wordt ook aangekondigd in onze Nieuwsbrief. 
Bent u geïnteresseerd in een activiteit van SVM 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. 
Dus: maak gebruik van onze aangeboden activiteiten! 
 
Paul Roozen, coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com 
 
 

   in Den Boogaard  

 
Na een gezellige start vervolgen we in oktober ons bingoseizoen. De eerstvolgende bingo van de 
SVM in Den Boogaard is op donderdag 20 oktober om 14.00 uur. 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 en doe gezellig mee nu de herfst weer nadert... 
 

 

http://www.senioren-moergestel.nl/
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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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 nog 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. 
Ook in de huishoudelijke ondersteuning is een personeelstekort, maar voor wie het echt nodig 
heeft moeten we oplossingen blijven zoeken. We blijven langer thuis wonen en zullen daarbij 
toenemend hulp nodig hebben. Laat weten als u tegen grenzen aanloopt. 
   
 

               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. 
Kunt u uit de voeten met steeds meer digitale toegangen? Roep tijdig hulp in. 
 
 
 

mailto:festen.m@gmail.com
mailto:riacolsen46@gmail.com
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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We komen weer in ons dagelijkse ruitme aan het eind van de zomer, begin van de herfst. De 
komende ontmoeting an Geef elkaar de Hand is op woensdag 12 oktober 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 bijeenkomst daarna van Geef Elkaar de Hand is op woensdag 9 november. 
 
 

                                                                                                 

Reserveer de Duofiets “Fun2Go” van SVM 
 

 
Bent u er al op uit geweest met de Duofiets? Het is ook met een jas aan nog 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!  
 
 
 
 

DE OPLOSSING VAN DE ZWEEDSE PUZZEL IN NIEUWSBRIEF 9: STORMWIND 

 
 
 
              

 
Geef Elkaar de Hand  

 

mailto:pgelden@home.nl
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Corrie: een ware kunstenares! 

 

Vanaf het moment dat u 80 jaar wordt, krijgt u van SVM elk jaar een kaart in de bus.              

 
Wist u dat Corrie Schoenmakers al ruim 10 jaar met passie en plezier deze zelf maakt van 

theezakjes? De theezakjes worden met engelengeduld gevouwen tot sterren en later gebruikt om 

er mooie en originele verjaardagskaarten van te maken. Het zijn stuk voor stuk ware kunstwerken. 

Na 10 jaar verdient Corrie dan ook wel een keer wat bescheiden aandacht. 

Corrie, bedankt! 

Ze is zeker blij met theezakjes die u voor haar spaart. 

 

 

12 oktober 2022: dansen in Tiliander 

 
Nu het weer mogelijk is zonder corona beperkingen met elkaar om te gaan meende 
VSO Oisterwijk namens alle drie de  KBO-verenigingen in de gemeente Oisterwijk een 
dansmiddag in Tiliander op 12 oktober 2022 te kunnen organiseren. Zo voor een 
gezellige bijeenkomst te zorgen, waarbij de leden van de drie afdelingen ook eens met 
elkaar konden kennismaken.  

Helaas: de dansmiddag gaat niet door !! 
Het aantal leden dat zich als deelnemer voor deze middag heeft aangemeld is dusdanig gering  
dat het niet mogelijk is de middag door te kunnen laten gaan. 
 
 

Uiteten met SVM op 21 oktober bij Den Brouwer         

Gezellig weer samen uiteten.                                                                                                          
Op vrijdag 21 oktober om 18.00 uur kunt u na lange tijd weer eens terecht bij café-restaurant    
Den Brouwer, Rootven 11. U betaalt voor een driegangenmenu 19,50- p.p. exclusief drankjes.  
U rekent zelf ter plaatste af. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 oktober door uw naam op te geven via 
tel.nr. 0651845034.                                                                                                                       
Geef ook, indien nodig, uw dieetwensen door. Als u bij nader inzien niet kunt, meld u dan zo snel 
mogelijk af. Doe dat echt! 
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NOG EVEN PUZZELEN………? 

Moeilijkheid: gemiddeld 
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Moeilijkheid: pittig 
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