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SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 
 

 

Welkom bij Seniorenvereniging Hoogeloon 
Begin april zijn de gewijzigde statuten getekend bij de 

notaris. Daarmee is de naam KBO afdeling Hoogeloon 

definitief gewijzigd in Seniorenvereniging Hoogeloon. 

Omdat we nog een voorraadje kaften voor het Senioren-

blaaike hebben, is besloten deze eerst op te maken. Maar 

verder gebruiken we dus voortaan overal onze nieuwe 

naam: Seniorenvereniging Hoogeloon, bij voorkeur in 

combinatie met het ‘oude’ KBO-logo, zoals hierboven. 

 

Om te wennen aan de nieuwe naam ontvangt u bijgaand  

– per lid - een mooie pen met onze nieuwe naam: 

Seniorenvereniging Hoogeloon. 
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Jaarvergadering 
Vrijdag 8 maart jl. werd in het Steunpunt de Algemene 

Jaarvergadering gehouden. Er waren 90 leden aanwezig. 

Na de opening en mededelingen door de voorzitter, werd 

er een ogenblik stilte gevraagd voor de overleden leden van 

het afgelopen jaar. 

Maar liefst elf leden waren 25 jaar lid en werden 

gefeliciteerd met dit KBO-jubileum. 

De notulen van de vorige jaarvergadering werden 

doorgenomen en het jaarverslag over 2018 werd op het 

scherm getoond. Ze werden beide goedgekeurd. 

Door de penningmeester werd uitleg gegeven over het 

financieel verslag, ook dit was te volgen via het scherm. 

Het verslag werd goedgekeurd.  

De kascommissie, bestaande uit Lia Roosen en Rian 

Lemmens, heeft de financiën gecontroleerd en in orde 

bevonden. Zij verleende decharge aan het bestuur met 

dank aan de penningmeester. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Rian Lemmens en 

Toon van Meerendonk. 

Rianne Beerens was aftredend en herkiesbaar. 

Bert van Limpt was aftredend en niet herkiesbaar. Door 

het bestuur werd mevrouw Anneke Verhoeven 

voorgedragen als kandidaat. 

De verkiezingen gebeuren per stembriefje. 

Er er werden 90 stemmen uitgebracht: 

Rianne is herkozen met 88 stemmen voor, Anneke 

Verhoeven werd gekozen met 88 stemmen voor. Rianne en 

Anneke worden gefeliciteerd met hun (her)benoeming. 

Van Bert van Limpt werd op gepaste wijze afscheid 

genomen. De voorzitter bedankte hem voor zijn inzet de 

afgelopen drie jaar. 
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Hierna stonden de gewijzigde concept-statuten op de 

agenda. Tijdens de vorige ledenvergadering is besloten om 

verder te gaan onder de naam Seniorenvereniging 

Hoogeloon. Nu werd dit besluit bekrachtigd door de 

gewijzigde statuten met grote meerderheid van stemmen 

goed te keuren.  

 

Na de rondvraag en de pauze was het tijd voor een luchtige 

afsluiting door Jos Jansen. De vergadering werd afgesloten 

met een gezellig samenzijn onder het genot van een 

drankje. 

 

Overleden leden: 
15-12-2018: Piet Ansems    95 jaar 

(Piet was per abuis niet opgenomen in het vorige 

Seniorenblaaike, waarvoor excuses) 

09-01-2019: Bets Swaanen – Mollen   79 jaar 

16-03-2019: Piet Bolte    86 jaar 

 

 

Wij wensen de 

nabestaanden veel sterkte 

toe. 

 
 

Nieuwe lid: 
Martina Lemmens 

 

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

activiteiten. 
3  



KBO – Museum Plus Bus 

 

 

Begin dit jaar vertrokken 

we met een gezelligvolle 

bus naar het Joods 

Museum in Amsterdam. 

Deze reis was geheel 

gratis en bedoeld voor 

leden vanaf 70 jaar of die 

wat moeilijk ter been zijn. 

Het was een heel geslaagd 

dagje-uit en voor 

herhaling vatbaar! 
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Geheugenkracht 
Op vrijdag 22 maart werd door Alzheimer Nederland 

een interactieve presentatie Geheugenkracht gegeven 

voor onze leden. Wilt u deze presentatie ontvangen, 

stuur dan even een mail naar 

riannebeerens@hotmail.com. Dan ontvangt u deze 

powerpointpresentatie via mail. Ook als u niet aanwezig 

kon zijn, maar wel geïnteresseerd bent, kunt u uiteraard 

reageren. 
 

Uitslag Libre Biljarttoernooi 
Van Seniorenvereniging Hoogeloon hebben zeven leden 

deelgenomen aan het Libre Biljarttoernooi, 

georganiseerd door KBO Reusel. In totaal waren er 72 

deelnemers, verdeeld over drie klassen. Er werden 

prima resultaten behaald door de Hoogeloonse 

deelnemers: 

Klasse A: 

Jan Tholen: 1e plaats, kampioensbeker en wisseltrofee 

Theo Slenders: 2e plaats, beker 

Wim van den Broek: 3e plaats, beker 

Klasse B: 

Bert van Limpt, 5e plaats 

Proficiat heren! 

Op 26 en 27 oktober (voorronden) en 2 november 2019 

(finales) worden de kampioenschappen biljarten 

DRIEBANDEN gehouden onder auspiciën van Stichting 

Ouderen de Kempen. 
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Informatiemiddag over geriatrische 

fysiotherapie voor ouderen 
Op 25 januari luisterden zo’n 50 belangstellenden naar 

de presentatie van Anky van de Wiel – Vermeulen van 

Fysiocenter Bladel. Ze legt uit dat geriatrische 

fysiotherapie is gericht op de ouder wordende, kwets-

bare mens, met bijvoorbeeld een hoge biologische 

leeftijd en of complexe beweegproblemen in combinatie 

met chronische aandoeningen. Ze probeert de zelfred-

zaamheid van deze ouderen hoog te houden. Ze werkt 

hiervoor bijvoorbeeld samen met een ergotherapeut, 

diëtiste, logopedist en podotherapeut. 

 

 

 

 

Na de pauze licht Anky aan de hand van enkele 

voorbeelden toe wanneer het goed is om een geriatrische 

fysiotherapeut in te schakelen. Ook gaat ze in op vragen 

uit de zaal.  

Het was voor velen een leerzame middag! 
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Gezellig samen uit eten 
In de afgelopen maanden zijn we inmiddels 3 keer 

gezellig samen uit eten geweest op woensdagavond. We 

begonnen in januari in Hoogeloon, bij de Biestheuvel. 

Hier waren we zeer welkom en we hebben genoten van 

een heerlijk diner. In februari en maart reisden we af 

naar Vessem: bij Smaeckvol werden we verrast met een 

vijfgangendiner, bij De Gouden Leeuw was het ook 

prima eten! 

Op woensdag 24 april, 17.00 uur, gaan we naar 

Kruidenlucht in Casteren, bij de meesten waarschijnlijk 

wel bekend. Ook hier zijn de verwachtingen weer hoog! 

Het menu is inmiddels bekend:  

Voorgerecht: 1. Groentesoep of  2. Vegetarische soep 

Hoofdgerecht: 3. Rund-/Varkensvlees; met groente en 

aardappels of 4. Vegetarisch; met groente en aardappels  

Nagerecht: 5. Mooi nagerecht Kruidenlucht-waardig. 

 

Wilt u erbij zijn? 

Maak dan – uiterlijk 

18 april - € 15 per 

persoon over op het 

rekeningnummer van 

KBO Hoogeloon 

NL49RABO 0122 706 

501 en vermeld 

daarbij ‘diner’ en 

welke keuze u maakt 

uit bovenstaand 

menu. 

Bijvoorbeeld: 1,3,5 (als u kiest voor vlees) en 2,4,5 (voor 

vegetarisch). U bent van harte welkom! 
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Ook voor mei (Poort van Brabant) en juni worden 

seniorendiners gepland. Meer informatie komt in het 

Hoogeloontje. 

 

Nieuwe leden: een zaak van ons allemaal 
U kent natuurlijk de voordelen van het lidmaatschap 

van Seniorenvereniging Hoogeloon. Om ons ledenaantal 

op peil te houden is aanwas van nieuwe leden 

noodzakelijk. Dat is niet alleen een zaak van het bestuur, 

maar van ons allemaal! Kijk daarom eens rond in uw 

familie-, vrienden- en kennissenkring. Persoonlijk 

benaderen werkt nog altijd het best. Wijs ze op de 

voordelen van het lidmaatschap en overtuig ze om ook 

lid te worden. Dat gaat ons vast een flink aantal nieuwe 

leden opleveren! Laat ze bijgaand aanmeldingsformulier 

invullen, ondertekenen en inleveren bij Tom Jansen of 

Rianne Beerens. De adressen vindt u op pagina 12. 

 

Wat biedt Seniorenvereniging Hoogeloon: 

- Een groot aantal activiteiten om in beweging te blijven 

zoals volksdansen, (stoelen)gym, koersballen, wandelen 

en fietsen 

- Voor leden die wat minder mobiel zijn: kienen, kaarten, 

bridgen 

- Gezellig meezingen met het Seniorenkoor 

- Informatieve/onderhoudende activiteiten op 

vrijdagmiddag zoals een film of een presentatie 

(ongeveer een keer per maand, met uitzondering van de 

zomer) 

- Korting als u deelneemt aan Tai Chi 

- Hulp bij uw belastingaangifte of WMO-vragen 
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- Korting bij diverse lokale winkeliers (Durlinger, 

Coppelmans, van Bommel opticiens, Van den Borne 

opticiens) 

De basiscontributie is slechts € 18 per jaar, voor een 

aantal activiteiten is een aanvullende contributie 

vastgesteld. 

 

Als lid van Seniorenvereniging Hoogeloon bent u 

automatisch lid van KBO-Brabant.  

De voordelen hiervan kon u onlangs nog lezen in de bijlage 

die bij de ONS zat. Nog even in het kort: 

- KBO-Brabant telt zo’n 130.000 leden en is daarmee een 

grote belangenbehartiger van senioren in Brabant. 

Bijvoorbeeld op het gebied van WMO-ondersteuning. 

- Voor vraagstukken op het gebied van zingeving kunt u 

bij KBO-Brabant terecht. 

- In het ledenblad ONS, dat u elke maand ontvangt, is 

naar veel informatie ook ruimte om op zoek te gaan 

naar een reis-, hulp-, stap- of levensmaatje. Of kijk eens 

op de site van KBO-Brabant, ook hier kunt u een 

oproep plaatsen of reageren op een ander. 

- Deskundig advies over bijvoorbeeld erfkwesties en 

testament, problemen met buren, AOW, pensioen of 

verzekeringskwesties door de juridische helpdesk 

- Financieel voordeel via Ons ledenvoordeel, Ons 

energievoordeel, bij de zorgverzekering, 

schadeverzekering en bij de rijbewijskeuring. 

 

Kortom, het lidmaatschap van Seniorenvereniging 

Hoogeloon en daarmee KBO-Brabant heeft veel voordelen. 

Wij zijn benieuwd hoeveel nieuwe leden we samen kunnen 

verwelkomen. Doet u mee? 
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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. 

 

Donderdag 13 juni: dagreis naar Harderwijk 
Samen met KBO Casteren vertrekken we om 8.00 uur bij 

de kerk. Vanaf hier  rijden we rechtstreeks naar de fabriek 

van Yakult in Almere. Hier aangekomen wordt u 

ontvangen met een kopje koffie of thee met een heerlijk 

gebakje. Hierna volgt een presentatie over het product en 

het bedrijf Yakult. Vervolgens is er een rondleiding langs 

het productieproces en 

Yakult proeven wordt er 

natuurlijk ook gedaan. Van 

de Yakult fabriek ontvangt u 

ook nog een presentje om 

mee naar huis te nemen. Na 

afloop van deze interessante 

rondleiding stappen we weer in de bus en rijden we naar 

Tollebeek voor de lunch,  een goed verzorgde koffietafel 

met kroket staat hier voor u klaar.  

Na de lunch vervolgen wij onze weg richting Harderwijk, 

hier staat de gids voor u klaar voor een prachtige 

stadswandeling. De gids zal u alles weten te vertellen over 

Harderwijk. Na de stadswandeling heeft u nog even de 

gelegenheid om zelf op verkenning uit te gaan of even 

plaats te nemen op een van de terrassen. Dan is het alweer 

tijd om richting Hoogeloon te vertrekken. Onderweg 

maken we nog een stop voor een uitstekend drie gangen 

diner. De prijs bedraagt € 67,75 per persoon.  
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In bijgaande flyer vindt u alle informatie en het 

aanmeldingsstrookje. We rekenen weer op veel 

deelnemers! 
 

Meerdaagse reis naar Tsjechië 
Heeft u belangstelling voor een meerdaagse reis naar 

Tsjechië? Ook dat kan met Seniorenvereniging Hoogeloon 

en wel van 31 mei tot en met 

7 juni. Uiteraard samen met 

anderen. Meer informatie 

leest u in bijgaande folder. 

Aanmelden kan bij Tom 

Jansen. 

 

 

Nieuwe activiteiten? 

Heeft u ideeën voor nieuwe activiteiten die we als 

Seniorenvereniging samen kunnen organiseren? Wat u zelf 

leuk vindt om te doen, kan ook voor andere leden heel 

interessant zijn. We horen het heel graag! 

Lezing Susanne Groeneveld 
Op donderdag 25 april geeft Susanne Groeneveld een 

lezing voor leden van de seniorenvereniging en andere 

geïnteresseerden in de Schouw in Bladel (naast Den Herd). 

In de lezing vertelt Susanne over haar beroepsswitch, 

maar vooral wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is 

rondom een afscheid. Dat alles lardeert ze met eigen én 

verhalen van anderen uit de praktijk. Aanvang 19.30 uur, 

voor een kopje koffie of thee betaalt u  € 0,50. U kunt zich 

aanmelden,per mail bij j.evers50@chello.nl. Aanmelden is 

niet verplicht. 
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Bestuur Seniorenvereniging 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 

Anneke Verhoeven Jan Goossensstr. 17 682008 
 

Ouderenadviseur: 

Jan van Rooij Hoogcasteren 8a 592011 

 

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 Seniorenvereniging Hoogeloon op wilt zeggen, dan kunt u dat 

doorgeven aan het secretariaat.. Let op, opzeggen voor een bepaald jaar moet vóór 1 december 

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