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www.seniorenvereniginghoogeloon.com 
Heeft u al eens op onze website gekeken? De basis is af, 

uiteraard wordt hij steeds geactualiseerd. U vindt hier alle 

informatie over de activiteiten die de komende tijd worden 

georganiseerd. Uiteraard blijven we u ook informeren met 

het Seniorenblaaike (op papier), de ONS en 

overlijdenskaartjes.  

We hebben nu ook een eigen e-mailadres: 

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! 
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Overleden leden: 
13-06-2019: Toos van de Ende - Maas                        86 jaar 

13-09-2019: Jan Michiels                                             88 jaar 

22-09-2019: Jos Verhoeven                                          64 jaar 

We wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe! 

 

Nieuwe (gast(leden: 
Ineke Buitenhuis 

Sjaan Ansems – Kennis 

Harry en Ine Willemsen 

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

activiteiten. 

 

Koersballen 
Afgelopen zaterdag nam een afvaardiging van 

Seniorenvereniging Hoogeloon deel aan het jaarlijkse 

koersbaltoernooi in den Tref in Hapert. Maar omdat het 

aantal leden dat wekelijks komt koersballen afneemt, zou 

dat wel eens de laatste keer kunnen zijn. We hopen 

natuurlijk van niet! Heeft u zin om op woensdagmiddag 

lekker bezig te zijn, met een gezellige groep? Kom dan 

eens langs in den Bogerd en doe vrijblijvend een of enkele 

keren mee. U bent van harte welkom! 
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Wandelen 
Het is weer oktober, dus de wandelgroep gaat weer van 

start. Heeft u zin om mee te gaan? Kom dan op woensdag 

om 13.30 uur naar den Bogerd. Na de wandeling wordt er 

nog gezellig samen koffie of thee gedronken. Loopt u ook 

mee? 

 

  
Wandelen op woensdagmiddag                       Wandelen op Landgoed Wellenseind 

 

Wandelen op landgoed Wellenseind 
Op een zonnige woensdag, 18 september, gingen we onder 

leiding van een enthousiaste gids, een mooie tocht 

wandelen over landgoed Wellenseind. Echt een aanrader! 

Jammer dat niet meer leden deelnamen aan deze 

wandeling.  

 

Rabo ClubSupport 
Bent u lid van Rabobank de Kempen? Zo ja, dan heeft u 

eind september een code ontvangen om te stemmen voor 

de actie Rabo ClubSupport. Heeft u al gestemd? Het kan 

nog tot en met 11 oktober. Laat uw stem niet verloren 

gaan! U mag twee stemmen geven aan Seniorenvereniging 

Hoogeloon. Wij zijn er blij mee! Hulp nodig? Laat het 

even weten! 
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Seniorenkoor 
Op 13 september heeft ons Seniorenkoor – voorlopig in 

ieder geval – voor het laatst opgetreden. Enkele leden zijn 

gestopt en ook onze dirigente Hilde Mollen moest wegens 

gezondheidsredenen stoppen. We vinden het heel jammer 

en zijn naarstig op zoek naar iemand met gevoel en passie 

voor muziek, die om de twee weken op dinsdagmorgen 

leiding wil geven aan ons koor. 

Hilde, bedankt voor je tijd en energie die je de afgelopen 

tijd in de begeleiding van het Seniorenkoor hebt gestoken! 

 

Vrijdagmiddagactiviteit: lezing van Martien 

van Duijnhoven op 18 oktober 

Onderwerp: Senior zijn: groeien in ouder worden  

Ouder worden overkomt ons als het goed is, allemaal. 

Ieder van ons groeit op een eigen wijze in jaren. Dat ouder 

worden echter niet vanzelfsprekend is, komt tot uiting in 

de uitdrukking: ‘Ouder worden is een gunst, ouder zijn 

echter een kunst.’  

Het thema ‘senior zijn’ is vanuit verscheidene 

invalshoeken te benaderen. Zo kan het gaan over gezond 

ouder worden en wat goede voeding en beweging betekent. 

Ook is een sociaal-maatschappelijke benadering 

interessant. In deze lezing door Martien van Duijnhoven 

wordt echter ingegaan op de betekenis van het ouder 

worden vanuit een levensbeschouwelijke invalshoek met de 

vraag: ‘Hoe groei ik zelf in mijn ouder worden?’  
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Enkele onderwerpen die aan bod komen: 

- Zingeving en de betekenis van leven voor mij.  

- Senior zijn en veranderend levensverlangen.  

- Levenservaringen en de moed ouder te zijn.  

De lezing laat zien hoe levenservaring, levensverlangen en 

zingeving met elkaar verweven zijn. Getoond wordt de 

dynamiek van goed ouder worden. Voor ieder van ons is 

levensbeschouwing en levenskunst een belangrijk beginsel. 

Senior zijn kan zo betekenen: ouder zijn in relatie tot het 

geheim van leven.  

Een praktisch punt: wilt u zo vriendelijk zijn een potlood 

of pen mee te brengen.  

We zien u graag met velen op 18 oktober, 14.00 uur in de 

grote zaal van Den Bogerd. 

Gerardus-feestweek op de Weebosch 
Ook dit jaar wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse 

oktoberbedevaart ter ere van de H. Gerardus Majella op 

de Weebosch. Van zondag 13 tot en met zondag 20 oktober 

zijn er dagelijks een of meerdere H. Missen in de kerk. Op 

zondag om 11.00 uur ook in het Processiepark, op 20 

oktober met medewerking van koor Medium uit Hapert. 
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Verhoogd risico op vallen?  
Fysiosportcenter Hapert heeft in samenwerking met de 

Gemeente Bladel een project opgestart om 75+-ers te 

begeleiden en het vallen te voorkomen. Met onderstaande 

test ziet u of u een verhoogd risico heeft. Zo ja, dan kunt u 

contact opnemen met Fysiosportcenter: via mail: 

buursportcoach@gemeentebladel.nl of telefoon: 382065. 

Samen met u wordt dan een plan opgesteld om er voor te 

zorgen dat u het vallen voor bent. 

 
 

Muziekmiddag Rotaryclub in Bladel 
Deze begint om 13.30 uur in de aula van het Pius X-college 

in Bladel. Toegang is gratis. Wel worden er loten verkocht 

à € 1,50. De zaal is open om 13.00 uur. Wilt u erbij zijn? 

Geef dat dan zo snel mogelijk door aan Rianne Beerens 

(telefoon 682247 of riannebeerens@hotmail.com), onder 

vermelding van naam, adres en het aantal kaartjes dat u 

wilt ontvangen. Let op: vol = vol. 
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Jeu de boules-toernooi 
Vrijdag 11 oktober doen Toon Lemmens, Toon van 
Meerendonk, Adriaan Schilders en Piet Lamers mee 
aan het jeu-de-boules-toernooi bij de Kattendans in 
Bergeijk. Dit vindt plaats tussen 12.30 en 16.30 uur.  
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom! 

 
 

Kampioenschappen Driebanden 2019 
Ook dit jaar doen enkele leden van Seniorenvereniging 

Hoogeloon mee aan het kampioenschap Driebanden dat 

georganiseerd wordt door KBO Kring de Kempen. De 

voorrondes beginnen op 26/27 oktober van 9.00 uur tot 

uiterlijk 16.30 uur; de halve finales en de finale worden 

gespeeld op zaterdag 2 november. Alle wedstrijden vinden 

plaats in d’n Achterum in Reusel. 

Veel plezier en succes!  
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Seniorendiner in het Nekkermenneke 
Uiteraard gaan we ook in oktober weer gezellig uit eten 

met een – hopelijk – grote groep senioren. Als u al 

eerder mee bent geweest, weet u al hoe lekker en 

gezellig het kan zijn om samen voor een heel 

schappelijke prijs uit eten te gaan. In principe gaan we 

iedere laatste woensdag van de maand. Bent u nog niet 

eerder mee geweest? Dan is oktober een mooie maand 

om daarmee te starten! U bent van harte welkom! 

Op woensdag 30 oktober zijn we welkom in Eeterij ‘t 

Nekkermenneke, Groot Terkooijen 6 in Bladel, waar de 

familie Van Steensel een heerlijk driegangenmenu voor 

ons zal bereiden. U kunt kiezen uit: 

Voorgerecht:  

1. Tomatensoep of 2. Bospaddenstoelensoep (vegetarisch) 

Hoofdgerecht: 

3.Witvis (vangst van de dag) met pesto of 

4. Varkenshaas met champignonsaus of 

5. Risotto met gebakken champignons en roomsaus 

(vegetarisch) 

Het nagerecht bestaat uit:  

6. Bueno-ijs met slagroom. 

Wilt u erbij zijn? Maak dan – uiterlijk 25 oktober - € 15 

per persoon over op het rekeningnummer van Seni- 

orenvereniging Hoogeloon NL49RABO 0122 706 501 en 

vermeld daarbij ‘diner’ en welke keuze u maakt uit 

bovenstaand menu. Bijvoorbeeld: 1,4,6 (als u kiest voor 

vlees) en 2,5,6 (voor vegetarisch).  

U bent van harte welkom! 
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Zomeractiviteiten 50+-ers 
De zomer is weer voorbij. Ook tijdens de zomermaanden 

van 2019 werden er door de Werkgroep Zomeractiviteiten 

in de Gemeente Bladel weer veel activiteiten 

georganiseerd. Deze varieerden van een bedrijfsbezoek tot 

een creatieve workshop of tot een museumbezoek. De 

belangstelling was weer groot: 286 deelnemers voor in 

totaal 758 activiteiten. Vanuit Hoogeloon hadden zich 38 

personen ingeschreven voor 88 activiteiten. Ook stonden 

nog enkelen op de wachtlijst voor diverse activiteiten. 

Vooral voor de rondleiding bij Afscheidshoeve Intens aan 

de Groenstraat was veel (Loonse) belangstelling. 

 

 
Veel belangstelling voor Afscheidshoeve Intens 

 

Tip voor volgend jaar: schrijf op tijd in als u graag aan een 

activiteit deelneemt! 
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Rijbewijs verlengen? Begin op tijd! 

En wellicht kan KBO-Brabant helpen 
U weet wellicht van de problemen die het CBR al een tijdje 

heeft met het afgeven van goedkeuring voor verlengingen 

van het rijbewijs. Het advies is om in ieder geval tijdig te 

beginnen.  

Er moeten enkele stappen gezet worden:  

1) Het aanvragen van een gezondheidsverklaring, via de 

gemeente naar het CBR sturen of on-line invullen.  

2) Van CBR/Regelzorg komt het verzoek voor een 

medische keuring. 

Voor een keuring kunt u contact opnemen met dokter 

Swijgers in Vessem (Postels Huufke 9). U kunt met hem 

een afspraak maken via telefoonnummer 088-2323300 of 

zelf inboeken via www.regelzorg.nl. Mocht u verder in het 

traject tegen problemen aanlopen, bijvoorbeeld als u na 

drie maanden nog niets heeft gehoord, dan kan wellicht 

een adviseur van KBO-Brabant u helpen. Een van onze 

leden heeft daar in ieder geval deze zomer baat bij gehad. 

Nadat KBO-Brabant contact had opgenomen met het 

CBR, leidde dat direct tot resultaat: goedkeuring voor 

verlenging van het rijbewijs lag na enkele dagen klaar bij 

de Gemeente. Het loont dus zeker de moeite om KBO-

Brabant in te schakelen bij problemen met het verkrijgen 

van uw rijbewijs.  

Op www.kbo-brabant.nl/cbr-actueelnieuws vindt u meer 

informatie. U kunt mailen naar emostert@kbobrabant.nl. 
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Nieuwe vrijdagmiddagactiviteit: 

Kerststuk maken (bloemschikken) 
Op vrijdagmiddag, 13 december, willen we met een groep 

geïnteresseerde leden, onder leiding van Diana Castelijns, 

een mooi bloemstuk voor de kersttijd gaan maken. 

De kosten bedragen € 15,00 per persoon. Hiervoor 

ontvangt u alle materialen, u hoeft dus zelf niet voor oase, 

bloemen en/of groen te zorgen. Graag wel zelf een 

snoeischaar en/of allesknipper meebrengen. Een voorbeeld 

van wat we gaan maken komt binnenkort op onze website. 

Neem een kijkje of laat u verrassen…. Er is een beperkt 

aantal plaatsen, dus wil u meedoen en verzekerd zijn van 

een mooi kerststuk op uw tafel? Geef u dan gelijk op! Dat 

kan door, uiterlijk 6 december, het bedrag over te maken 

op de rekening van Seniorenvereniging Hoogeloon 

NL49RABO 0122 706 501 onder vermelding van 

‘Kerststuk 2019’. We beginnen om 14.00 uur in de kleine 

zaal van Den Bogerd. Tot dan! 

 

 

Kerstviering 2019 

 

Reserveer alvast de 

datum: woensdag 11 

december, 12.00 uur. Dit 

jaar gaan we naar Land- 

goed de Biestheuvel.  

U ontvangt in november 

een uitnodiging met 

daarop vermeld hoe u 

zich kunt aanmelden. 
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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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