
 

 

SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 

Mededelingen  
Januari tot en met maart 2020 

13e jaargang  nr. 1  
 

Seniorenvereniging Hoogeloon 

wenst u  en de uwen een heel 

gelukkig  

 

Nieuw jaar, nieuw jasje 
Zoals u ziet is de kaft van het Seniorenblaaike aangepast 

naar onze nieuwe naam. De oude kaften waren zo goed als 

op, mooi moment dus om ook deze te vernieuwen. 
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Wederom een mooie kerstviering 
Ook een nieuwe omgeving voor onze traditionele kerst-

viering op 11 december. Dit jaar waren we te gast bij 

Landgoed De Biestheuvel, wat – gezien het grote aantal 

aanmeldingen – een goede locatie bleek te zijn. 

Het driegangenkerstdiner was uiteraard heerlijk!  

 

Dit jaar konden we weer genieten van een mooi 

kerstgedicht van Joke en een optreden van de 

volksdansgroep, waarbij zelfs een aantal leden kon 

meedansen. Helaas hebben we (in ieder geval voorlopig) 

afscheid moeten nemen van het Seniorenkoor, we hebben 

hun optreden wel gemist…. 

 
 

Na het hoofd- en nagerecht konden we genieten van een 

opreden van harmonicaclub De Doordrukkers. Na wat 

(technische) opstartproblemen maakte het alternatief  
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kerstverhaal, wat weer naadloos overging in kerstmuziek, 

veel goed. En zeker in het tweede gedeelte werd er volop 

meegezongen en genoten. Ook deze keer kunnen we 

terugkijken op een sfeervolle middag. En ze hebben 

beloofd dat ze nog een keer terugkomen om het goed te 

maken! 

 
 

Nieuw initiatief: kerststukje maken 
Een paar weken voor kerst hebben we met een mooi groep 

van 11 personen een heel mooi kerststuk gemaakt. Diana 

Castelijns had voor een voorbeeld en alle materialen 

gezorgd. Met soms wat hulp van Diana, ging iedereen met 

een eigengemaakt kerststuk naar huis, waar ze nog lang 

van konden genieten. Een activiteit die voor herhaling 

vatbaar is! 
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SeniorenExpo 
Van dinsdag 14 tot en met zondag 19 januari wordt in 

Koningshof in weer de SeniorenExpo georganiseerd. Deze 

complete huishoudbeurs voor 50-plussers met ruim 100 

stands, 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,--. We hebben enkele 

gratis toegangskaarten beschikbaar (1 kaart geeft toegang 

voor 2 personen). Heeft u belangstelling? Laat het even 

weten aan Rianne Beerens (zie p 12). Let op: op = op!  

 

Overleden leden: 
8-11-2019: Harry Willemsen                                        81 jaar 

1-12-2019: Koos Hendriks – van Puijenbroek           90 jaar 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Nieuwe leden: 
Carli Ouburg 

Marij Tijssen 

Franka Mollen 

Ad Castelijns 
 

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

activiteiten. 

 

Opbrengst Rabo ClubSupport 
Van Rabobank De Kempen hebben we het mooie bedrag 

van € 786,64 mogen ontvangen. Dat waren dus heel veel 

stemmen! Heel hartelijk bedankt, kunnen we weer mooie 

dingen voor doen. 
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Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) wordt 

gehouden op vrijdag 6 maart 2020 in Steunpunt Den 

Bogerd. We beginnen om 14.00 uur. Tijdens deze 

vergadering zal ook het huishoudelijk reglement op de 

agenda staan. Deze zijn opgesteld naar aanleiding van de 

nieuwe statuten die vorig jaar zijn goedgekeurd. 

 

 
Noteer de datum alvast. De uitnodiging met agenda en 

notulen krijgt u tijdig thuisbezorgd. 

 

Contributie 2020 
De contributie blijft voor 2020 vastgesteld op € 18 per 

persoon. Ook 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.  
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Een overzicht van de activiteiten met de bijbehorende 

bedragen: 

 

Contributie Per jaar per lid € 18,-- 

 Gastlid € 10,-- 

Koersballen Per jaar per lid €  7,-- 

Volksdansen Per halfjaar per lid  € 20,-- 

Gymnastiek Per halfjaar per lid € 21,-- 

Stoelgymnastiek Per halfjaar per lid € 22,-- 

 

Moeite met lezen? Laat u voorlezen! 
Wist u dat u de ONS ook kunt laten voorlezen? Sinds 

augustus 2019 heeft de ONS een voorleesfunctie. Ga hier 

voor naar https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine 

De ONS ziet eruit zoals het echte tijdschrift. U kunt 

meelezen met de voorlezer. Op de site staat meer 

informatie. Zoek het even op of laat u daarmee helpen. 

Hulp nodig van de Seniorenvereniging? Laat het dan even 

weten, we helpen u graag verder. 

 

 
 

Wist u dat ook veel sites van andere instanties, zoals 

gemeenten, banken, ziekenhuizen, woningcorporaties en 

welzijnsorganisaties, een voorleesfunctie hebben? Op de 

site vindt u dan de knop ‘Lees voor, zoals de afbeelding 

hierboven. 
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Seniorendiner 29 januari 2020 
We hebben het afgelopen jaar met een mooie groep 

leden gedineerd op de laatste woensdag van de maand, 

met uitzondering van de zomermaanden. We hebben 

steeds een ander restaurant gekozen, en we kunnen wel 

stellen dat het concept succesvol is. Smaken verschillen 

uiteraard, maar vooral het zesgangendiner in 

Restaurant Smaeckvol in Vessem was voor velen de 

favoriet van 2019.  

In januari hebben we een soortgelijk avondvullend diner 

met weer zes gangen. De prijs is wel iets hoger dan we 

gewend waren, namelijk € 17,50 exclusief de drankjes. 

We gaan op woensdag 29 januari naar restaurant ‘In 

Irsel’ (in Eersel dus…) en we beginnen om 17.00 uur, 

zoals gebruikelijk. Maar houd er rekening mee dat u, 

gezien het grote aantal gerechtjes, zeker tot 20.00 uur 

aan het eten bent. Maar dat is waarschijnlijk voor een 

avond in januari geen probleem. 

Er is voldoende keuze uit acht soorten vlees, acht 

soorten vis en acht vegetarische gerechten. Daarbij nog 

drie wisselende seizoensgerechten en acht desserts. Keus 

genoeg dus. Zoals aangegeven kunt u zes gangen kiezen. 

Uw keuze hoeft u NIET vooraf door te geven, deze 

wordt ter plekke opgenomen. Bij de voorgerechten 

worden broodjes geserveerd en bij de hoofdgerechten 

zitten warme groentes. U kunt ook vrijblijvend frietjes 

of risottorijst bestellen.  
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http://www.inirsel.nl/


 

Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden door € 17,50 per 

persoon over te maken op de rekening van Senioren-

vereniging Hoogeloon, rekening nr.: NL 49 RABO 01227 

70 65 01 onder vermelding van ‘diner 29-01-2020’. 

Graag vóór 23 januari. Als u problemen heeft met 

vervoer naar Eersel, neem dan even contact op met Jo 

Brans (tel: 0638920425), dan komt het vast goed. We 

rekenen weer op een grote belangstelling! 

 

Lezing Groeien in ouder worden 
Een mooie opkomst van ongeveer dertig 

belangstellenden was er op vrijdag 18 oktober, toen 

Martien van Duijnhoven ons meenam in zijn presentatie 

over Groeien in ouder worden. Het was af en toen best 

zware kost, maar voor velen ook interessant om eens 

wat meer beschouwend het leven te benaderen. En de 

gedichten tussendoor brachten weer wat lucht. 

Al met al toch zeker een zinvolle middag! 

 

 
 

8  



Bezorging buiten Hoogeloon 
Onze leden zijn gewend om de ONS, het 

Seniorenblaaike, overlijdenskaartjes en soms andere 

informatie thuisbezorgd te krijgen, ook al wonen ze 

niet in Hoogeloon. Als seniorenvereniging krijgen we 

echter steeds meer leden die niet (meer) in 

Hoogeloon wonen. Het zijn er steeds meer en ze 

wonen vaak ook verder weg. Daarom hebben we 

moeten besluiten om buiten Hoogeloon niet meer te 

bezorgen. We vinden het ook jammer, maar het kan 

helaas niet anders. De leden buiten Hoogeloon 

ontvangen tegelijk met dit Seniorenblaaike een brief 

met meer informatie. Hierin worden ook de 

mogelijkheden genoemd hoe u toch geïnformeerd 

kunt blijven worden. 

 

Nieuwe leden altijd welkom! 
Kent u in uw omgeving mensen die wel lid van de 

seniorenvereniging zouden willen worden? Vanaf 50 

jaar zijn ze van harte welkom bij 

Seniorenvereniging Hoogeloon. Op de volgende 

pagina vindt u een overzicht van onze activiteiten, er 

zit vast iets voor ze bij! En samen is het natuurlijk 

altijd gezelliger.  

 

 

Op www.seniorenvereniginghoogeloon.com 

staat alle informatie én een aanmeldings-

formulier. Informeren bij een van de 

bestuursleden kan natuurlijk ook altijd. De 

gegevens vindt u op p 12. 
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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. 
 

Activiteiten van de KBO in 2020: 
Een overzicht van onze activiteiten in 2020: 
• fietstocht, van mei tot en met september, nu nog op 

maandag, maar we overwegen de fietstocht naar de 

woensdag te verplaatsen. Start is bij de kerk. Hierover 

meer in het volgende Seniorenblaaike. 

• 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 

• 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. 

 

Alle activiteiten kunnen nieuwe leden gebruiken. U bent 

van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te doen.  
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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: 

-  29 januari, Zesgangenmenu bij restaurant In Irsel 

voor slechts € 17,50. Aanvang 17.00 uur. 

- 24 februari: carnavalsmiddag voor ouderen, in Den 

Anloôp met tonprater Rien Bekkers 

- 6 maart, Algemene Ledenvergadering, aanvang 

14.00 uur in Den Bogerd 

- 7, 8, 15 en 21 maart, Kring(en)kampioenschap 

biljarten libre in Reusel 

- 20 maart, 14.00 uur, vrijdagmiddagactiviteit: 

informatiemiddag Niet Aangeboren Hersenletsel 

(NAH). Jaarlijks lopen zo’n 120.000 mensen 

hersenletsel op. NAH heeft enorme gevolgen, 

hierdoor verandert het leven, voor de persoon zelf 

maar ook voor zijn/haar omgeving. Hierover hoort u 

meer op deze middag, ook over zelfhulpgroepen en 

het verhaal van een ervaringsdeskundige. Meer 

informatie volgt te zijner tijd via het Hoogeloontje. 

- 4 april, Culturele Dag in Hapert 

- 3 oktober, Koersbaltoernooi Kring(en) Hapert 

- 9 oktober, Kringenkampioenschap Jeu de Boules 

- 24, 25 en 31 oktober, Kringenkampioenschap 

biljarten driebanden 
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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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