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SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 
 

www.seniorenvereniginghoogeloon.com 
Dit wordt de naam van onze website. Op dit moment 

wordt de laatste hand gelegd aan het opmaken van onze 

website. Neem alvast een kijkje. Wellicht is hij nog niet 

helemaal zoals hij moet worden, maar het geeft in ieder 

geval al een goed beeld. Met deze website hebben we een 

extra mogelijkheid om onze leden en toekomstige leden te 

informeren over wat we als seniorenvereniging te bieden 

hebben. Uiteraard blijven we u ook informeren met het 

Seniorenblaaike (op papier), de ONS en 

overlijdenskaartjes.  
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We hebben nu ook een eigen e-mailadres als 

seniorenvereniging: 

seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com. Heeft u zelf 

een e-mailadres? Dan willen we u vragen om dat door te 

geven via dit nieuwe mailadres. Dan kunnen we u nu of 

in de toekomst ook informeren via mail. Van een aantal 

leden hebben we wel een mailadres, maar omdat dat 

soms niet meer klopt, willen we iedereen vragen het 

opnieuw aan ons door te geven. Alvast bedankt! 

 

De introductie van onze eigen website is voor sommige 

misschien een mooie aanleiding om meer met internet te 

doen. Heeft u vragen? We helpen u graag. Als u wil 

komen we ook bij u thuis om u wegwijs te maken. Bel 

gerust met Jan van Riet of Rianne Beerens. 

Telefoonnummers vindt u op bladzijde 12. 
 

Reis Yakult en Harderwijk  
Tom Jansen maakte het verslag. 

Op 13 juni zijn we naar Yakult in Almere Buiten 

gegaan. Om 08.00 uur vertrokken en via een landelijke 

route in verband met file naar Den Bosch en dan naar 

Almere gereden.  

Om 10.00 uur bij Yakult een voorlichting gehad hoe de 

Yakult gemaakt wordt en daarna nog een kijkje kunnen 

nemen hoe het proces verloopt. Bij afscheid van de 

fabriek kreeg iedereen een tasje met 24 flesjes Yakult 

mee.  

Vanuit Almere naar Tollebeek, waar om 12.15 uur een 

goed verzorgde lunch met kroket genuttigd werd.  

Na de lunch vertrokken naar Harderwijk waar we in het 

centrum een mooie rondleiding met een gids kregen.  
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Een rondleiding langs veel mooie plekjes in het oude 

centrum en met een goede uitleg over deze plaatsen. We 

zijn om 16.00 uur vertrokken uit Harderwijk. Via een 

mooie route naar “t Harde waar we om ongeveer 17.00 uur 

van een goed en lekker driegangen-diner hebben genoten. 

Na het diner via een mooie en toeristische route naar huis 

teruggekeerd. Om ongeveer 20.30 uur waren we weer 

terug in Hoogeloon.  

Het was wel een mooie en gezellige dag geweest. 
 

Overleden leden: 
25-03-2019: Wim Snelder                                       86 jaar 

06-04-2019: Miet Gooskens – Smetsers                 88 jaar 

16-04-2019: Theo Kennis                                        82 jaar 

23-04-2019: Piet van Beers                                     77 jaar 

02-05-2019: Jan Klessens                                        90 jaar 

04-06-2019: Jan Lamers                                          83 jaar 

 

 
 

Nieuwe leden: 
Jos en Elly van Beers 

 

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

activiteiten. 
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Rijbewijs verlengen? Begin op tijd. 
Als het goed is ontvangt u negen weken voordat uw 

rijbewijs verloopt bericht van de RDW. U moet dan actie 

ondernemen: gezondheidsverklaring kopen, invullen en 

opsturen naar het CBR. Dan ontvangt u keuringsformu-

lieren die voor de keuringsarts bestemd zijn. De arts  die 

de keuring verricht moet u ook betalen. Een medisch 

adviseur van het CBR beoordeelt vervolgens het medisch 

keuringsverslag. Een keuringsarts mag niet uw eigen 

huisarts zijn.  

Advies: ga naar de website mijn.cbr.nl en log in met uw 

DigiD-code. Vervolgens klikt u op gezondheidsverklaring. 

Met uw DigiD-code kunt u deze verklaring downloaden na 

digitale betaling. Na enkele uren of dagen kunt u uw 

keuringsformulieren en de brief van het CBR downloaden 

en printen. Met de ZD-code die hierop vermeld staat kan 

de keuringsarts deze digitaal doorgeven aan het CBR. Na 

de keuring hoeft u niets te doen dan de reactie van het 

CBR af te wachten. 

Als u niet via internet kunt of wilt werken kunt u bij de 

Gemeente een gezondheidsverklaring kopen, deze invullen 

en opsturen met de post. Vervolgens moet u afwachten tot 

u per post de keuringsformulieren van het CBR ontvangt 

en hopen dat er een ZD-code op één van de formulieren 

staat. Hierna kunt u naar een keuringsarts en indien de 

ZD-code aanwezig is kan een keuringsarts, zo mogelijk, via 

internet het keuringsverslag sturen naar het CBR. Zo niet, 

dan moet het per post. Indien de arts van het CBR u 

rijgeschikt acht kunt u bij de gemeente het rijbewijs 

verkrijgen nadat u uw oude rijbewijs en een recente goede 

pasfoto heeft ingeleverd.  

 

4  



Doorgeven wijzigingen 
Bent u pas verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen? Geef 

uw nieuwe adres dan meteen door aan het secretariaat van 

Seniorenvereniging Hoogeloon (zie bladzijde 12). U 

ontvangt dan alle informatie op uw nieuwe adres. Ook een 

bericht van overlijden kunt u sturen aan het secretariaat. 

Ook als u uw lidmaatschap van Seniorenvereniging 

Hoogeloon wilt opzeggen, 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.  

 

 

Noteer alvast 
Woensdag 25 september: Seniorendiner bij de Tipmast in 

Bladel. Meer informatie volgt nog via het Hoogeloontje of 

kijk alvast op onze website. 

Vrijdag 18 oktober: Vrijdagmiddagactiviteit in Den 

Bogerd. Martien van Duijnhoven geeft dan een 

interessante presentatie over ouder worden. Meer 

informatie in het volgende Seniorenblaaike. 

Zaterdag 2 november: gratis muziekmiddag in de aula van 

het Pius X-college. Aangeboden door Rotary Bladel Reusel 

en de Mierden. Ook hierover leest u meer in het volgende 

Seniorenblaaike. 
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Privacy protocol en privacy verklaring 
Natuurlijk voldoen wij als seniorenvereniging aan de eisen 

die wettelijk gesteld worden in het kader van de wet 

Algemene Gegevensbescherming. Nu we een website 

hebben kunnen we deze ook publiceren. Daarom 

publiceren we in dit Seniorenblaaike ook de Verkorte 

Privacy verklaring. Het privacy protocol en de uitgebreide 

privacy verklaring vindt u op onze website. 

 

Verkorte privacyverklaring  

 

Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese 

privacy wetgeving geeft het bestuur van Senioren-

vereniging Hoogeloon de volgende privacyverklaring af.  

Seniorenvereniging Hoogeloon houdt persoonsgegevens bij 

van leden, deelnemers, donateurs, vrijwilligers en overige 

relaties met het doel om verenigingsactiviteiten uit te 

kunnen voeren. De gegevens die verwerkt worden 

betreffen achternaam, tussenvoegsel, voorletters, 

geboortedatum, straat en huisnummer, postcode, 

woonplaats, naam van de Afdeling, lidnummer, het soort 

lidmaatschap en de ingangsdatum van het lidmaatschap.  

Indien sprake is van automatische incasso van de 

contributie wordt tevens het IBAN nummer van de bank 

bewaard. Indien van toepassing worden gegevens 

toegevoegd aan de activiteiten waar leden of deelnemers 

aan deelnemen. Er worden alleen gegevens verwerkt die 

personen zelf, vrijwillig hebben opgegeven. 

Er worden geen gegevens verwerkt die de wet als 

bijzondere persoonsgegevens aanmerkt.  
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De persoonsgegevens worden door de ledenadministrateur 

verwerkt. De contactgegevens van de ledenadministrateur 

worden periodiek opgenomen in het Seniorenblaaike en 

zijn zichtbaar op de website van de vereniging. 

 

Op de website van de vereniging wordt niet-

persoonsgebonden informatie van bezoekers over het 

gebruik van deze website verzameld, zoals de datum en 

tijd waarop de website is bezocht, gegevens over de 

bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. 

Deze gegevens zijn belangrijk om de website voortdurend 

te kunnen verbeteren. Er worden via een bezoek aan de 

website geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u 

daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.  

 

Persoonsgegevens worden alleen intern binnen de 

vereniging gebruikt en uitsluitend door personen die 

hiervoor door het Afdelingsbestuur bevoegd zijn. 

Seniorenvereniging Hoogeloon verstrekt nimmer 

persoonsgegevens aan derden. U heeft altijd het recht te 

weten welke gegevens er van u zijn geregistreerd. Als u 

deze wilt inzien maakt u een afspraak met het bestuur om 

een plaats en tijd af te spreken. Wanneer u van mening 

bent dat er onjuiste gegevens van u zijn vastgelegd kunt u 

deze laten wijzigen. U neemt contact op met de secretaris 

of de ledenadministrateur en geeft aan om welke gegevens 

het gaat en verstrekt daarbij de juiste gegevens. Indien het 

bestuur uw verzoek afwijst dan zal dit schriftelijk 

gemotiveerd worden. U kunt tegen de beslissing bezwaar 

maken. 

Al uw gegevens worden op één centrale plaats bewaard bij 

een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Dit bedrijf zorgt 
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ervoor dat uw gegevens niet verloren gaan en beveiligd 

blijven tegen ongeoorloofd gebruik. Het opslaan van 

gegevens op slechts een plaats geeft de grootste garantie 

tegen misbruik van gegevens. Indien u zich als lid laat 

uitschrijven, verdwijnen uw gegevens vanaf de 

uitschrijfdatum uit het bestand van de vereniging.  

 

Deze privacyverklaring vertelt in het kort hoe 

Seniorenvereniging Hoogeloon uw persoonsgegevens 

verwerkt en beschermt. Er bestaat een uitgebreider versie. 

Neem contact op met Rianne Beerens (682247) als u deze 

wilt inzien of kijk op onze website. 

 

 
 

 

Vacatures 
Heeft u belangstelling om (het bestuur van) de 

Seniorenvereniging te versterken? We zijn op zoek naar 

mensen die het leuk vinden om een keer iets te 

organiseren. Maar ook komt er begin volgend jaar weer 

een plaats vrij in het bestuur. Heeft u interesses of kent u 

iemand die dat zou kunnen hebben? Neem dan even 

contact op met John Croese. Zie blz. 12 voor zijn 

telefoonnummer. 
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Jubileum onderhoud kerkhof 
Dit voorjaar was er gebak en bloemen voor Jan Michiels 

en Fried van de Huijgevoort. Zij maken namelijk al 25 c.q. 

20 jaar deel uit van het team vrijwilligers dat geheel 

belangeloos het kerkhof onderhoudt. Op woensdagmorgen 

zijn ze er regelmatig te vinden. Jan en Fried: bedankt voor 

jullie inzet! Deze wordt zeker gewaardeerd door de 

Hoogeloonse gemeenschap.  

(op de website vindt u de foto’s) 

 

 

 

 

Seniorendiners 

Lekker uit eten op de laatste woensdag van de maand met 

de senioren uit Hoogeloon? Bij het maandelijkse diner 

hebben wij telkens een gedeeltelijk wisselende groep 

senioren (altijd tussen de 30 en 40 personen zowel 

alleenstaanden als partners), die bij ons aanschuiven door 

gewoon €15,- over te maken en de keuze van wat je wilt 

eten door te geven. 
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Op 30 januari 2019 zijn wij gestart met het maandelijkse 

seniorendiner bij Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon. 

Wij hebben hier een lekker 3-gangen diner met keuze 

tussen vis, vlees en vegetarisch gekregen. Geweldig gegeten 

en een gezellige sfeer in het restaurant en natuurlijk door 

de mensen in de groep.  

Zoals u natuurlijk weet hebben wij niet meer restaurants 

in Hoogeloon en moeten wij dus uitwijken naar de 

buurtdorpen. Als eerste op 27 februari was dat Smaeckvol 

in Vessem. Ook hier weer de keuze tussen vis, vlees en 

vegetarisch maar met de voor en nagerechtjes liepen ze 

gewoon mee rond en daar mochten wij er een paar van 

kiezen. Op 27 maart zijn wij ook weer in Vessem te gast 

maar nu bij de Gouden Leeuw. Ook hier weer een 3-

gangen keuzemenu voor ons. Hier hebben wij ontdekt dat 

het niet vanzelfsprekend is dat je in een restaurant ook met 

een rolstoel kunt komen.  

Daarna zijn wij op 30 april in Casteren bij Kruidenlucht 

gaan eten. Ook hier weer een lekker diner geserveerd met 

een mooi Kruidenlucht-nagerecht. Dat brengt ons al weer 

bij de maand mei. Op 29 mei hebben wij ons 3-gangen 

keuzemenu genoten bij de Poort van Brabant in Hapert. 

Hier hebben wij natuurlijk ook weer kunnen kiezen bij het 

voor- en hoofdgerecht maar als nagerecht hebben wij 

allemaal (mijn lievelingsgerecht) warm appelgebak met 

vanille ijs en slagroom gekregen. Ik geniet er nog van als ik 

dit schrijf.  

Het laatste seniorendiner voor de vakantie was op 

woensdag 26 juni bij Bamboo-Inn in Hapert. Het diner-

buffet was prima verzorgd. Prachtige voorgerechten met 
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veel verse vis, krab en paling. Het hoofdgerecht werd ter 

plaatse klaargemaakt als je wilde en anders was er keuze 

uit de verschillende soorten Chinees eten. Voor het 

nagerecht was het nog moeilijker om een keuze te maken. 

Ikzelf ben gewoon een paar keer opnieuw gegaan omdat 

alles zo lekker leek en er leuk uitzag... 

Met andere woorden, goed verzorgd en lekker. Jammer 

dat er maar 23 deelnemers waren. 

 

In de vakantiemaanden juli en augustus willen wij, dit 

jaar, nog geen maandelijkse diners houden, maar, als er 

belangstelling voor is kan dat volgend jaar natuurlijk wel.  

In september gaan wij weer beginnen en wel op woensdag 

25 september om 17.00 uur bij de Tipmast in Bladel. Ook 

hier hebben ze een voorstel voor geweldig keuzemenu 

gemaakt: keuze uit drie verschillende dagsoepen die je ter 

plekke kunt maken. Daarna: zalmfilet, varkenshaas of een 

vegetarische groentewrap. Natuurlijk komen er ook 

groenten, friet en aardappelen op tafel. Als nagerecht de 

overbekende Dame blanche.  

Voor 30 oktober zit het Nekkermenneke in Bladel in de 

planning. Voor woensdag 27 november moeten wij nog 

met een restaurant afspreken. In de maand december is 

het, volgens mij, niet zinvol om rond Kerst een 

seniorendiner te organiseren, maar ook daar kunnen wij 

het, tijdens een gezellig en lekker diner, nog over hebben. 

Wij hopen dat u door dit overzicht zin hebt gekregen om 

met ons mee te gaan eten in een van de restaurants in of in 

de omgeving van Hoogeloon.  

Wie weet tot ziens,  

Jo Brans  
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Bestuur Seniorenvereniging Hoogeloon 

 
Voorzitter: 

John Croese Hoofdstraat 22  681849 

Secretaris: 

Rianne Beerens Driesboom 7 682247 

 seniorenvereniginghoogeloon@gmail.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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