
Mededelingen KBO 
 

Januari tot en met maart 2019 

12e jaargang  nr. 1 

 

KBO Hoogeloon wenst u  en de 

uwen een 

 
 

Geslaagde kerstviering 
Op 12 december waren we weer welkom bij Den Bakker, 

waar Jeroen en zijn team voor ons een heerlijk kerstdiner 

opdiende. Het zag er weer gezellig uit en het eten was 

voortreffelijk!  
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We konden ook genieten van een mooi kerstgedicht van 

Joke en een optreden van het Seniorenkoor en de 

volksdansgroep. Na het hoofdgerecht nog twee optredens 

van Mondharmonicaclub Oirschot. Ook deze keer kunnen 

we terugkijken op een sfeervolle middag.  

 
 

SeniorenExpo 
Van dinsdag 15 tot en met zondag 20 januari wordt in 

Koningshof in Veldhoven inmiddels voor de 17e keer de 

SeniorenExpo georganiseerd. Deze beurs voor 50-plussers 

is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op vertoon 

van uw KBO-lidmaatschapspasje krijgt u € 4 korting op de 

entreeprijs van € 10,--. 
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Overleden leden: 
7-10-2018: Cees van Beers                                            69 jaar 

11-10-2018: Nel Jacobs – van Breugel                        85 jaar 

21-10-2018: Els Brok – van Bladel                              82 jaar 

25-10-2018: Gerard Willems                                        86 jaar 

23-11-2018: Jan Lendering                                          87 jaar 

28-12-2018: Harrie Peters                                            82 jaar 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Nieuwe leden: 
Hanneke de Groot, Dyckmeesterstraat 3 

Mieke Schoonhoven, den Bogerd 19 

Theo van Boxtel, den Bogerd 19 

Jan Tholen, den Bogerd 10 

 

Van harte welkom! We zien jullie graag bij (een van) onze 

activiteiten. 

 

Bilarten 
Jan Tholen is bij de 

biljartkampioenschappen 

Driebanden van de 

Stichting Ouderen de 

Kempen als derde 

geëindigd. Deze werden 

begin november gehouden; 

er waren vijf deelnemers 

uit Hoogeloon. 
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KBO – Museum Plus Bus 
Maandag 14 januari gaan we met een groot gezelschap van 

KBO-leden met de Museum Plus Bus naar het Joods 

Historisch Museum in Amsterdam. Alle deelnemers zijn 

inmiddels geïnformeerd over vertrektijden en zo.  

Alle deelnemers een hele fijne dag gewenst! 

 

Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) wordt 

gehouden op vrijdag 8 maart 2019 in Steunpunt Den 

Bogerd. We beginnen om 14.00 uur. Tijdens deze 

vergadering zullen ook de aangepaste statuten ter 

goedkeuring worden voorgelegd. In verband met de 

voorgenomen naamswijziging zijn de statuten aangepast. 

In de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar hebben 

de leden ingestemd met de naamswijziging. Als ook de 

statuten zijn goedgekeurd, is de naamswijziging een feit. 

Vanaf dan heten we Seniorenvereniging Hoogeloon. 

 
De uitnodiging met agenda en notulen krijgt u tijdig 

thuisbezorgd. 

 

De statuten zijn aangepast in overleg met de notaris en 

deze zijn inmiddels al goedgekeurd door KBO-Brabant. 
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Contributie 2019 
Zoals in de vorige ledenvergadering is besloten wordt de 

contributie voor 2019 vastgesteld op € 18 per persoon. De 

bijdragen voor de verschillende activiteiten worden niet 

gewijzigd. 

 

 
 

Bijgaand ontvangt u een nota met daarop het bedrag dat 

voor u van toepassing is. Op deze nota staat ook vermeld 

hoe u het verschuldigde bedrag kunt voldoen.  

 

Een overzicht van de activiteiten met de bijbehorende 

bedragen: 

 

Contributie Per jaar per lid € 18,-- 

 Gastlid € 10,-- 

Koersballen Per jaar per lid €  7,-- 

Seniorenkoor Per jaar per lid € 10,-- 

Volksdansen Per halfjaar per lid  € 20,-- 

Gymnastiek Per halfjaar per lid € 21,-- 

Stoelgymnastiek Per halfjaar per lid € 22,-- 
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Informatiemiddag over fysiotherapie voor 

ouderen 
Op vrijdag 25 januari geven Ed Kennis (sport-fysio-

therapeut) en Anky van de Wiel (geriatrie-fysio-

therapeute) een presentatie over de geriatrische 

fysiotherapie.  

Zoals we de ouderenspecialist kennen, de geriater, zo is 

er ook de gespecialiseerde fysiotherapeut voor ouderen, 

de geriatrie-fysiotherapeut. De geriatrie-fysiotherapeut 

heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare 

ouderen en cliënten / patiënten met een hoge 

(biologische) leeftijd, die te maken hebben met complexe 

gezondheidsproblemen. Het gaat daarbij niet alleen om 

ouderen, maar ook om patiënten, die bijvoorbeeld als 

gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson 

of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van 

ouderdom. U hoeft daar niet per se oud voor te zijn! 

De geriatrie-fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke 

kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende 

ziektebeelden. En combinaties van ziektebeelden. Dit en 

nog veel meer zal tijdens deze middag besproken 

worden.  

Het belooft een interessante 

middag te worden. We 

beginnen om 14.00 uur, in Den 

Bogerd. Het bijwonen van 

deze presentatie is gratis, net 

als de koffie en de thee. We 

rekenen op een grote opkomst!  
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Gezellig samen uit eten 
Samen met KBO Hoogeloon gaan eten bij Hoeve 

Biestheuvel voor een verlaagd tarief?  

Ja, dat kan op woensdag 30 januari 2019.  

Hoeve Biestheuvel heeft een driegangenmenu 

samengesteld van vis, vlees of vegetarisch voor maar  

€ 15,- per persoon. De drankjes komen er natuurlijk 

voor eigen rekening nog bij. Op 30 januari heeft u de 

keuze uit de volgende gerechten:  

Voorgerecht: Tomatensoep, Kipcocktail met 

truffelmayonaise of Salade met brie.  

Hoofdgerecht: Varkensschnitzel met pepersaus, 

Vispannetje (romig pannetje met diverse soorten vis) of 

een Vegetarische wrap.  

Nagerecht: Dame-Blanche ,Vanille-ijs met advocaat en 

slagroom of Wittechocolademousse.  

 

De tijd van het diner is 

17.00 uur tot ongeveer 

18.30 uur.  

Wij willen dit, bij 

voldoende belangstelling, 

10 keer per jaar (iedere 

maand behalve juli en 

augustus) organiseren.  

 

Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden door € 15,- per 

persoon over te maken op de rekening van KBO 

Hoogeloon, rekening nr.: NL49RABO01227 70 65 01 

met vermelding van ‘diner 30-01-2019’. Graag vóór 23 

januari. Voor verdere informatie en vragen kunt u 

contact opnemen met Jo Brans, Landrop 26. E-mail: 

brans.logistics@upcmail.nl tel: 0638920425. 
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Filmmiddag 
Een kleine maand later, op vrijdag 22 februari, is het weer 

tijd voor een gezellige filmmiddag. Om 14.00 uur starten 

we met de vertoning van een Nederlands gesproken 

natuurfilm, waarschijnlijk ‘Nederland rivierenland’. Ook 

deze middag is gratis, zelfs de koffie en thee! 

 

 
 

Activiteiten van de KBO in 2019: 
Een overzicht van onze activiteiten in 2019: 

• fietstocht, in principe het hele jaar door.  

Op maandag, om 13.00 uur in de winter en  

om 13.30 uur in de zomer. Start is bij de kerk, 

• seniorenkoor, dinsdagochtend in de oneven weken, 

van 9.30-11.00 uur. 

• volksdansen, van september t/m mei. 

Op dinsdagmiddag van 14.30-15.30 uur. 

• rikken, dinsdagmiddag van 14.00-16.30 uur. 

• stoelengym, woensdagochtend van 10.30-11.15 uur. 

• koersbal, woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. 

• wandelgroep, elke woensdagmiddag, van oktober t/m  

april. Start om 13.30 uur bij het Steunpunt. 

• gymnastiek, donderdagochtend van 9.30-10.30 uur  

in d’n Anloôp 

.  
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• bridge, donderdagochtend van 9.30-12.00 uur. 

• kaarten, donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur. 

kienen 2x per maand op vrijdag van 14.00-16.00 uur.  

• Tai Chi, donderdagavond 19.00-20.00 uur i.s.m. het 

Steunpunt. 

 
        Goed bezig: gymmen op donderdag onder leiding van Ed Kennis 

Alle activiteiten kunnen nieuwe leden gebruiken. U bent 

van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te doen.  

 

Belastingaangifte 
Ook dit jaar kunt u de, eenvoudige, belastingopgave voor 

ouderen weer gratis laten invullen door onze belasting-

adviseurs Jan en Ad. Hun telefoonnummer vindt u op 

pagina 12. 

 

Onderzoek Zorgcoöperatie Hoogeloon 
Op 19 januari wil de Zorgcoöperatie bespreken hoe de 

zorg en het welzijn van jong en oud in Hoogeloon verder 

verbeterd kan worden. Wilt u – namens de KBO – 

aanwezig zijn? Meld u dan snel aan. Meer informatie vindt 

u in het Hoogeloontje. 
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Presentatie Pro Scan 
Begin oktober heeft Paul Staneke de aanwezig leden 

bijgepraat over gezonde mondhygiëne. Voor wie niet 

aanwezig was maar wel meer informatie wil kan terecht 

bij Tandartspraktijk Hoogeloon. Tandarts Bart Stillaert 

en Arnold Claeijs geven graag antwoord op uw vragen en 

problemen terecht. U kunt contact opnemen met 

Tandartspraktijk Hoogeloon, Hoofdstraat 54 Hoogeloon 

Telefoonnummer: 0497 – 682231 

 
 

Bezoek Provinciehuis 
Op 7 december waren we met 19 KBO-leden op bezoek bij 

het Provinciehuis in Den Bosch. De Statenfractie van het 

CDA heeft ons goed ontvangen en geïnformeerd over het 

reilen en zeilen binnen de Provinciale Staten. 
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Nieuw bestuurslid 

Begin volgend jaar is een van de huidige bestuursleden 

aftredend en niet herkiesbaar. Daarom zijn we nu al op 

zoek naar een opvolg(st)er. Heeft u tijd en zin om het 

huidige KBO-bestuur te komen versterken? Informeer dan 

eens vrijblijvend bij een van de bestuursleden (zie p 12). 

Belangrijke data: 
Noteer alvast op uw kalender of in uw agenda: 

- 25 januari: presentatie over fysiotherapie voor 

ouderen. Aanvang 14.00 uur in Den Bogerd 

-  30 januari, Driegangenmenu bij de Biestheuvel voor 

slechts € 15,--. Aanvang 17.00 uur. 

- 4 maart: carnavalsmiddag voor ouderen, in Den 

Aanloop met tonprater Maarten van Brug 

- 22 februari, filmmiddag, aanvang 14.00 uur in Den 

Bogerd  

- 8 maart, Algemene Ledenvergadering, aanvang 

14.00 uur in Den Bogerd 

- 9, 10, 16 en 23 maart, Kringkampioenschap 

biljarten libre in Reusel 

- 6 april, Culturele Dag in Hapert 

- 5 oktober, Koersbaltoernooi Kring(en) Hapert 

- 11 oktober, Kringenkampioenschap Jeu de Boules 

- 26, 27 oktober en 2 november, Kringkampioenschap 

biljarten driebanden 

 

De Kringbedevaart naar Meerveldhoven wordt niet meer 

georganiseerd door Stichting Ouderen de Kempen. 
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Bestuur KBO afd. Hoogeloon. 

 
Voorzitter: 

John Croese Hoofdstraat 22  681849 

Secretaris: 

Rianne Beerens Driesboom 7 682247 

 riannebeerens@hotmail.com 

Penningmeester: 

Jan van Riet Hoofdstraat 9 682038 

Ledenadministratie: 

Tom Jansen Dijckmeesterstraat 36 681946 

 

Bestuursleden: 

Jo Brans Landrop 26 842166 

Joke Gerritsen Jan Goossensstr. 11 682175 

Bert van Limpt Bieshof 3 682439 
 

Ouderenadviseurs: 

Jan van Rooij Hoogcasteren 8a 592011 

Ria Slenders-Peeters Casterseweg 17 381140 

Belasting invullen: 

Jan van Rooij Hoogcasteren 8a 592011 

Ad Waterschoot Hoofdstraat 18b 681689 

 
 

 

Contactpersoon onderhoud kerkhof: 

Gerrit Bullens den Bogerd 1 591319 
 

 
Indien u uw lidmaatschap van de KBO op wilt zeggen, dan kunt u dat doorgeven aan het 

secretariaat.. Let op, opzeggen voor een bepaald jaar moet voor 1 december voorafgaand  

gebeuren. Dit in verband met onze afdracht aan KBO Brabant.  

 

12 

 


