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Zo naar het einde van het jaar 2022 zijn talrijke bedrijven, instanties en verenigingen bezig met de 
interne balans op maken, beleidsmatig, financieel dan wel organisatorisch. Alles met de bedoeling 
het jaar daarop anders of beter te doen.  
Die opmaak van de balans doen wij soms ook ten aanzien van onze eigen persoonlijke 
omstandigheden. Wat heeft ons 2022 gebracht? Welke politieke en maatschappelijke  invloeden 
zijn debet geweest aan ons eigen welzijn en welbevinden van alle dag?  Hoe kijken we 
bijvoorbeeld aan tegen de complexe problemen van klimaatverandering, migratie, toenemende 
criminaliteit of de kloof tussen arm en rijk? Maar veel dichterbij thuis en sneller merkbaar, hoe 
gaan we om met de oplopende energie- en winkelprijzen, de problemen in de zorg of de vreselijke 
toestand in Oekraïne?  En belangrijker misschien nog, welke impact hebben bijzondere 
gebeurtenissen uit het afgelopen jaar gehad op mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid? 
Ondanks dat het soms lijkt alsof het alleen maar kommer en kwel is om ons heen, zijn er natuurlijk 
ook vreugdevolle en blije ervaringen geweest in het afgelopen jaar. En juist die positieve 
herinneringen mogen wat mij betreft uitgangspunt zijn bij uw intenties en plannen voor het 
volgende jaar.  
Ik wens u alvast fijne kerstdagen en een hoopvolle start van 2023. 
 
 

Contributie 2023 voor leden van SVM 
 
Uw contributie voor kalenderjaar 2023 bedraagt € 22,-.  
Deze wordt in de tweede helft van januari via automatische incasso geïnd , als u indertijd een 
machtiging daarvoor hebt afgegeven. Hebt u geen machtiging gegeven 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     

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             

 
Onze reguliere activiteiten in den Boogaard lopen ook in de laatste maand van dit jaar gewoon 
door. De bingo vindt plaats op donderdagmiddag 8 december. 
Het laatste grote evenement van SVM dat dit jaar nog op de kalender staat is onze Kerstviering op 
donderdag 22 december. Informatie hierover is elders in deze Nieuwsbrief te vinden. 
Wilt u informatie over onze activitieten? Neem dan even contact op met de contactpersoon van de 
activiteit of met ondergetekende. Te vinden op de website van SVM (www.senioren-moergestel.nl) 
bij Informatie / Activiteiten. 
Tot slot wil ik u natuurlijk alvast fijne feestdagen toewensen. 
Paul Roozen, coördinator activiteiten van SVM 
Telefoon 013-5131651 of via e-mail: activiteiten.svm@outlook.com  
 

     KERST     in Den Boogaard 
 

Donderdagmiddag 8 december houden we onze gezellige bekende jaarlijkse Kerstbingo! 
Aanvang 14.00 uur in Den Boogaard. Wij hebben er zoals altijd weer zin in en hopen er samen 
met jullie een sfeervolle middag van te maken. Uiteraard is er een gratis kopje koffie of thee. Er 
worden 6 ronden gespeeld. Voor een halve kaart betaalt u 4 euro en een hele kaart 8 euro. Wij 
zorgen weer voor leuke, bij deze bingo passende prijzen!                                                           
Joke en Addy verwelkomen je graag op deze Kerstbingo 2022.  
                                                                                                                                               

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. 
 

Geen samen uiteten deze maand               
                                                                                                                                              

December is de maand van de Sinterklaasvieringen, de Kerstbijeenkomsten, de Oud en 

Nieuwvieringen plus nog onze eigen kerstvieringen van SVM.                                                 

Daarom wordt het samen uiteten uitgesteld tot in het nieuwe jaar. 

 

http://www.senioren-moergestel.nl/
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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               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: daarvoor kunt u 
terecht bij de bibliotheek of bij ons. 
Hebt u nog Windows 7 of 8: denk eraan dat deze versies vanaf 10 januari 2023 niet meer worden 
ondersteund door Microsoft. De programma’s werken dan nog wel, maar er komen geen updates 
meer, ook niet voor de beveiliging. Stap tijdig over naar Windows 10 of beter nog, als de computer 
het aan kan, naar Windows 11. 
 

 
De herfst met kouder weer en wat regen is ons deel geworden. Daarom is het goed om weer 
gezellig samen te komen. Kom daarom voor de laatste samenkomst dit kalenderjaar van Geef 
Elkaar de Hand op woensdag 14 december van 13.30 tot 16.00 uur naar 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 eerste bijeenkomst in 2023 van Geef Elkaar de Hand is op woensdag 18 januari 2023. 
 
 

Vrijwilligersvervoer in Moergestel - VVM 

We verwelkomen graag nieuwe chauffeurs!                        

 
Het Vrijwilligersvervoer Moergestel (VVM) is het hele jaar actief.   
Voortaan heet het vrijwilligersvervoer in Moergestel: VVM = Vrijwilligersvervoer Moergestel. In de 
eerste Nieuwsbrief van 2023 volgt informatie over een paar wijzigingen in het vrijwilligersvervoer in 
2023. Dat heeft vooralsnog geen gevolgen voor uw vervoersaanvraag. Onderstaande wijzigt niet, 
dus gewoon vervoer aanvragen blijft kunnen. 
Hebt u vervoer nodig: bel de coördinator die voor u het vervoer regelt 06-34038895.  
Bel niet de chauffeur, maar de coördinator. 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@gmail.com 
 
Laat hem ook weten, als u als chauffeur beschikbaar wilt zijn. U bent zeer welkom!  
 
 
 

 

Geef Elkaar de Hand  

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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                             Park Stanislaus 

 

Vanaf nu nemen we in de Nieuwsbrief informatie op over Park Stanislaus die van belang is voor 

inwoners van Moergestel en zeker ook voor de bewoners van de huurappartementen op Park 

Stanislaus. Hebt u vragen of opmerkingen, meld ze ons, voorlopig naar Jan Geerts,                            

jan-ine.geerts@hetnet.nl; tel. 013-5131833. 

De bewoners van de huurappartementen van Leystromen op Park Stanislaus krijgen binnenkort 

informatie in de brievenbus over regelingen en mogelijkheden die niet voor iedereen duidelijk blijken. 

Momenteel hebben we daarover contact met Park Stanislaus. 

Informatie voor inwoners in het dorp:  

U kunt gebruik maken van het Eetpunt Stanislaus. Bel naar de receptie 088-1175700 (onze 

excuses, dit is het juiste telefoonnummer, vorige keer gaven we het oude) en maak een afspraak 

over dag en tijd. Er zijn twee eettijden: om 12.00 en om 13.00 uur. U hoort welke tijd beschikbaar is 

voor u. 

 

Aankondiging “Dank je wel “ avond 2023 
 

Alle vrijwilligers van de SVM worden in januari persoonlijk uitgenodigd voor de jaarlijkse          
“dank je wel avond”, welke gehouden wordt op vrijdag 13 januari 2023 vanaf 18.00 uur.            
Dus noteer deze datum alvast in uw agenda. 
De evenementencommissie is alweer begonnen om een leuke invulling aan deze avond te geven. 
Wij verwachten een grote opkomst. 
 

     KBO-kring Oisterwijk formeel een feit  

 

De voorzitters van KBO-Haaren (Norbert Verbraak), VSO Oisterwijk (Frans Monchen) en SVM 

Moergestel (Henk van den Bijgaart) hebben op 3 november jl. de samenwerking tussen de drie 

afdelingen van KBO Brabant juridisch vormgegeven met de ondertekening van de oprichting-

statuten van de vereniging bij de notaris. 

Elke afdeling is met het volledig bestuur vertegenwoordigt in de kringraad. Het kringbestuur 

wordt gevormd door de voorzitters van elke afdeling. 

De taken van de kring bestaan in hoofdzaak uit: 

- Gezamenlijke belangenbehartiging, vooral in overleg met   

  gemeentelijke en sociale instanties 

- Elkaar stimuleren, informeren en ondersteunen  

- Het werk van KBO-Brabant vertalen, ondersteunen en uitvoeren 

- Uitwisselen en organiseren van gezamenlijke activiteiten 

 

mailto:jan-ine.geerts@hetnet.nl
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   Kerstviering 22 december 2022 
 
 

Op donderdag 22 december a.s. houden wij weer onze jaarlijkse kerstviering. 

Wij, als evenementencommissie, hebben voor u weer een sfeervol programma, inclusief  een 

heerlijke lunch samen kunnen stellen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

10.30 uur :   Ontvangst met koffie en kersttraktatie 

10.45 uur :   Welkomstwoord door de voorzitter. 

11.00 uur :   Kerstzang door kinderen van De Vonder o.l.v. Juf Jamy (groep 3) 

11.30 uur :   Optreden Cantate Domino 

12.30 uur :   Lunch 

14.00 uur – 15.15 uur :   Optreden Annet Dellegno (incl. pauze) 

16.00 uur :   Sluiting 

Toegangskaarten  à  € 8,00  zijn in Den Boogaard te koop van 12 t/m 18 december. 

 

Cantate Domino: Moergestels gemengd koor, bestaat al sinds 1838 en is vooral dienstbaar aan 

de parochie. Ongetwijfeld zullen veel leden van het (kerk)koor ook lid zijn van de SVM.  

Het koor zal een optreden verzorgen, waardoor we al helemaal in de kerstsfeer  komen. 

 

Annet Dellegno: verzorgt dit jaar voor de tweede keer een optreden voor de SVM. Iedereen die 

bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig was, heeft genoten van haar zangkwaliteiten.  

Ditmaal brengt ze een ontroerend kerstverhaal getiteld: Liefs van Moeder.                                                                                             

Een verhaal over liefde en vriendschap, overgoten door prachtige muziek. 

Ze brengt warmte in de wintermaanden, die zelfs de ergste koukleum doet smelten. Haar 

prachtige stem en schat aan podiumervaring garanderen optredens van internationale klasse.  

Wij hopen weer op een grote opkomst. 

 

Let wel: alleen op vertoon van de toegangskaart kunt u deelnemen aan deze Kerstviering.                

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

6 

 

  

De leukste beurs voor de 50 Plussers in Brabant!17 t/m 23 januari 2023. 

De 19de editie van de Senioren Expo mag u niet missen! De Senioren Expo in NH Conference 

Centre Koningshof, Locht 117 te Veldhoven is de grootste beurs voor 50-plussers in Brabant.   

De Senioren Expo is een complete huishoudbeurs voor de 50-plusser met ruim 150 stands. U 

vindt er alles over sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u in een sfeervolle ambiance genieten van 

optredens van diversen bands, orkesten, koren en artiesten.                                                                                                      

De Senioren Expo wordt georganiseerd in samenwerking met KBO-Brabant. Deze is prominent 

aanwezig met een ontmoetingsplein op de beursvloer. U kunt hier terecht met vragen over 

uiteenlopende zaken zoals cultuur, educatie, kadervorming, belangbehartiging en ouderen 

advisering. De entreeprijs bedraagt slechts € 10,- per persoon. Bent u lid van  KBO?                 

Dan betaalt u slechts € 6,- op vertoon van uw leden-pas. 

Koop online (www.seniorenexpo.nl) uw entreeticket  en vermijd de lange wachtrijen voor de kassa. 

Het is ook mogelijk uw entreeticket aan de kassa te kopen! 

 

 

 

“LEVENSKUNST VOOR WIE GOED OUD WIL WORDEN”  

Onder dit thema is in de vorige nieuwsbrief de lezing  “Wees wijs….word en blijf aangenaam grijs” 

van dr. Lucien de Cock (internist/geriater) aangekondigd. Deze lezing wordt gehouden op 

dinsdag 13 december om 14.00 uur  in cultuurcentrum  Tiliander in Oisterwijk. 

Als lid van SVM kunt u zich opgeven door vóór 10 december € 4,00 per persoon over te maken 

op rekening: NL38 RABO 0134 5322 60 t.n.v. Seniorenvereniging Moergestel 50+ onder 

vermelding van “lezing de Cock”. De rest van de toegangsprijs wordt voor u voldaan door de KBO-

kring Oisterwijk.                                                                                                                               

Uw entreekaart ligt voor u klaar bij de ingang van de zaal van Tiliander Oisterwijk. 

 
De Redactie nieuwsbrief wenst u allen alvast 

Prettige Kerstdagen en een vooral gezond 2023. 

 

http://www.seniorenexpo.nl/
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