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      HOOGELOON 

Mededelingen  
april tot en met juni 2020 

13e jaargang  nr. 2  
 

 

Activiteiten Seniorenvereniging afgelast 
Helaas hebben de maatregelen tegen het bestrijden van het 

Corona-virus ook veel invloed op onze activiteiten. Zeker 

omdat de meesten van onze leden in de risicogroep vallen, 

hebben we besloten om het zekere voor het onzekere te 

nemen en alle activiteiten tot ten minste 1 juni niet door te 

laten gaan. Den Bogerd is in ieder geval tot en met 28 april 

gesloten. Zodra er meer bekend is, zullen we u informeren 

via het Hoogeloontje en uiteraard ook via onze website: 

www.seniorenvereniginghoogeloon.com. 

 
Wij hopen dat we in juni of, voor sommige activiteiten, na 

de zomervakantie, al onze leden weer in goede gezondheid 

kunnen ontmoeten. Pas goed op uzelf en op uw dierbaren! 
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Jaarvergadering 
Vrijdag 6 maart jl. werd in het Steunpunt de Algemene 

Jaarvergadering gehouden. Er waren 92 leden aanwezig. 

Na de opening en mededelingen door de voorzitter, werd 

er een ogenblik stilte gevraagd voor de overleden leden van 

het afgelopen jaar. 

Dit jaar waren alleen Jan en Lies de Laat 25 jaar lid; zij 

waren eerder die dag bezocht door enkele bestuursleden en 

gefeliciteerd met dit KBO/Seniorenvereniging-jubileum. 

De notulen van de vorige jaarvergadering werden 

doorgenomen en het jaarverslag over 2019 werd 

gepresenteerd. Helaas werkte de techniek niet mee 

waardoor we geen gebruik konden maken van het scherm. 

op het scherm getoond. Ze werden beide goedgekeurd. 

Door de penningmeester werd uitleg gegeven over het 

financieel verslag. Het verslag werd goedgekeurd.  

De kascommissie, bestaande uit Rian Lemmens en Toon 

van Meerendonk, heeft de financiën gecontroleerd en in 

orde bevonden. Zij verleende decharge aan het bestuur 

met dank en waardering aan de penningmeester. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Toon van Meerendonk 

en Annie van Beers. 

Jan van Riet en Joke Gerritsen waren aftredend en 

herkiesbaar. 

Tom Jansen was aftredend en niet herkiesbaar. Er werd 

geen nieuwe kandidaat voorgedragen. De verkiezingen 

gebeuren per stembriefje. Er werden 88 stemmen 

uitgebracht: Jan en Joke worden unaniem herkozen en 

worden gefeliciteerd met hun herbenoeming. 
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Van Tom Jansen werd op gepaste wijze afscheid genomen. 

De voorzitter dankt Tom hartelijk voor zijn bijdrage aan 

het bestuur gedurende de afgelopen twaalf jaar. Hij 

benoemt de vele taken die Tom heeft vervuld voor de 

KBO/Seniorenvereniging Hoogeloon. Hij ontvangt de 

zilveren KBO-speld voor zijn verdienste, met een 

bijbehorende oorkonde, een mooie bos bloemen en een 

tegoedbon voor een seniorendiner voor twee personen. We 

zijn blij dat hij nog een aantal taken wil blijven doen, zoals 

het verspreiden en rondbrengen van de Ons, het 

Seniorenblaaike en de overlijdenskaartjes en het mede-

organiseren van de dagreis. 

 

 
Tom ontvangt de zilveren KBO-speld voor zijn vele verdiensten  

 

Hierna stond het nieuwe Huishoudelijk Reglement 

inclusief addendum op de agenda. Dit werd door de 

vergadering goedgekeurd.  
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Ook kwam een eventuele doorstart van het Seniorenkoor 

aan de orde. Tijdens de vergadering waren er al flink wat 

geïnteresseerden.  

 

Na de rondvraag en de pauze met een lekker drankje 

gaven Marlou Kremer en Sjan Kaethoven een korte, 

interessante, presentatie over hoe de zorgcoöperatie als 

burgerinitiatief mee (moet) bewegen met de vele 

veranderingen in de maatschappij en gezondheidszorg en 

hoe in toenemende mate samenwerken daarbij steeds 

belangrijker wordt. 

 

 
 

Tegen half vijf werd de vergadering gesloten door de 

voorzitter. 
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Nieuwe datum dagreis 
Samen met de KBO’s van Casteren en Hapert was er al 

een mooie dagreis samengesteld, die gepland stond voor 

donderdag 7 mei. Gezien de omstandigheden is besloten 

om deze te verzetten naar het najaar. Op donderdag 10 

september gaan we met de EMA naar Dussen en het Land 

van Altena. Het programma blijft hetzelfde; in de zomer 

ontvangt u een nieuwe flyer met informatie over deze reis 

en over het aanmelden hiervoor. Noteer alvast de datum! 

 

Seniorendiner 
Het seniorendiner zal ook eind april nog niet worden 

georganiseerd. We streven er naar om de laatste woensdag 

van mei, de 27e, weer samen te kunnen gaan eten. Houd 

hiervoor het Hoogeloontje en onze website in de gaten! 

 

Overleden leden: 
9-1-2020: Piet Beerens                                                  80 jaar 

9-1-2020: Jos Willems                                                  78 jaar 

24-1-2020: Jan Peters                                                   74 jaar 

2-2-2020: Toos Fleerakkers                                         85 jaar 

14-3-2020: Pierre Melser                                             78 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
 

Nieuwe leden: 
Henk en Cobie Pont 

Marlou Kremer 

Leo en Koy Verhoeven 

Riky Ansems 

 
 

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

activiteiten. 
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Gemeentegids ook in grote letters 
Wist u dat het adressenbestand van de gemeentegids ook 

in grootletterformaat beschikbaar is? Voor inwoners die 

slechtziend zijn is dit misschien een uitkomst om toch 

toegang te hebben tot de belangrijkste adressen. Indien u 

geïnteresseerd bent in een grootlettergids, kunt u contact 

opnemen met de Gemeente Bladel via (0497) 361636 of via 

info@bladel.nl 

 

Zomeractiviteiten Gemeente Bladel 
De Werkgroep Zomeractiviteiten, met vertegenwoordigers 

van de KBO’s/Seniorenverenigingen van de gemeente 

Bladel is weer druk bezig om een programma voor de 

zomer samen te stellen. Deze activiteiten vinden plaats van 

20 juli tot en met 7 augustus. We hopen tenminste dat ze 

door kunnen gaan! Houd het Hoogeloontje, het informatie- 

boekje en onze website in de gaten en meld u tijdig aan! 
 

Nieuw bestuurslid? 

Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen 

van Tom Jansen als bestuurslid. We hebben nog geen 

opvolg(st)er voor hem. Kent u iemand uit uw omgeving of 

heeft u zelf tijd en zin om het huidige bestuur te komen 

versterken? Informeer dan eens vrijblijvend bij een van de 

bestuursleden (zie p 8). 
 

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 8. 
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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 hebben bij het vorige 

Seniorenblaaike een brief met meer informatie 

ontvangen. Hierin worden ook de mogelijkheden 

genoemd hoe u toch geïnformeerd kunt blijven 

worden.  

 

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

- 20 juli tot en met 7 augustus, Zomeractiviteiten 

- 10 september, Dagreis naar Dussen en het Land van 

Altena, meer informatie volgt 

- 3 oktober, Koersbaltoernooi Kring(en) Hapert 

- 7 oktober, Lunchconcert Kempisch Senioren Orkest 

in Den Tref in Hapert 

- 9 oktober, Kringenkampioenschap Jeu de Boules 

- 24, 25 en 31 oktober, Kringenkampioenschap 

biljarten driebanden 

- 22 november, Herfstconcert Kempisch Senioren 

Orkest in Den Tref in Hapert 

Gezien de huidige omstandigheden zijn deze activiteiten 

nog onder voorbehoud. 
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Bestuur Seniorenvereniging Hoogeloon 

 
Voorzitter: 

John Croese Hoofdstraat 22  681849 

Secretaris en ledenadministratie: 

Rianne Beerens Driesboom 7 682247 

 riannebeerens@hotmail.com 

Penningmeester: 

Jan van Riet Hoofdstraat 9 682038 

 

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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