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In Memoriam: Toos van Beers – Schoenmakers 
Toos was altijd zeer intensief betrokken bij – toen nog - 

de KBO, nu Seniorenvereniging Hoogeloon. Ze was zeker 

veertien jaar bestuurslid van de KBO. In 1986 werd ze 

gekozen als bestuurslid en een jaar later, in 1987 nam ze 

de voorzittershamer over van Karel Smulders, die in 1986 

voor één jaar tot voorzitter was benoemd. Zes jaar was ze 

een gedreven voorzitter, van 1987 tot 1994. Ze heeft altijd 

graag meegedaan aan de diverse activiteiten van de KBO, 

zoals bridge, zingen met het Seniorenkoor, etc. De oudere 

leden zullen zich ook nog kunnen herinneren dat ze 

tijdens de dagreis graag de microfoon nam en de ene na 

de andere mop wist te vertellen. Ook nadat ze afscheid 

nam als bestuurslid bleef ze nog tot op hoge leeftijd 

betrokken bij ‘haar’ KBO. Op 9 april 2020 is Toos 

overleden, ze was 95 jaar. Toos, bedankt voor alles wat je 

voor de KBO hebt gedaan! 
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We gaan weer fietsen! 
Op woensdag 17 juni zijn we weer gaan fietsen. Niet meer 

op maandag, zoals voorheen gebruikelijk. Omdat er toen 

steeds minder deelnemers waren, hebben we besloten om 

het te verzetten naar woensdag. Wellicht dat ook veel van 

de wandelaars dan mee gaan fietsen? Zin om mee te gaan? 

We vertrekken iedere woensdag om 13.30 uur vanaf den 

Bogerd en fietsen ongeveer 40 km, Jo Brans zorgt voor een 

mooie route. U bent van harte welkom om mee te fietsen! 

 

In voorbereiding: kookcursus 
Wij zijn aan het bekijken of we kunnen starten met een 

kookcursus voor leden van Seniorenvereniging Hoogeloon. 

Deze zal bestaan uit – naar verwachting – acht lessen en 

zal plaatsvinden in Bladel op woensdagmiddag. We 

kunnen uiteraard pas starten als de corona-maatregelen 

dat toelaten, in ieder geval niet eerder dan in 

september/oktober. Er kunnen maximaal twaalf personen 

deelnemen, we werken dan in groepjes van twee. De kosten 

zijn nog niet helemaal duidelijk, die zijn met name 

afhankelijk van het aantal deelnemers. Heeft u 

belangstelling of vragen vooraf? Bel of mail dan even met 

Jo, telefoon 06-38 92 04 25 of jo.bls1@outlook.com 
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Verrassing! 

 

Vorige maand hebben we 

onze leden verrast met 

een lekker chocolade-

fudgereep. We willen u als 

bestuur even laten weten 

dat we u uiteraard niet 

vergeten zijn ook al 

kunnen we helaas geen 

activiteiten organiseren.  

 

We hopen dat u dat hij in de smaak gevallen is en dat u er 

(samen) van genoten heeft! 

De repen zijn gemaakt door twee zusjes van acht en zes 

(met hulp van hun mama uiteraard) en de opbrengst gaat 

naar een goed doel: het Ronald McDonaldhuis. 

 

Vanuit het bestuur: 
Na het vertrek van Tom Jansen uit het bestuur hadden we 

een vacature voor de functie van vice-voorzitter.  

Anneke Verhoeven heeft zich bereid verklaard deze 

functie op zich te nemen. 

 

Besloten is om de contributie voor de extra activiteiten 

(zoals (stoelen)gym, koersballen en volksdansen) voor het 

tweede halfjaar NIET te innen. Uiteraard omdat een groot 

deel van het jaar deze activiteiten niet door konden gaan 

vanwege de corona-maatregelen. Het is nog even 

afwachten wanneer we weer kunnen starten. Dat geldt ook 

voor het kaarten, kienen, seniorendiner en andere 

activiteiten.  
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Kruiswoordpuzzel 
Als extraatje deze keer een puzzel. Los hem op en mail de 

oplossing vóór 1 augustus 2020 naar 

seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com Onder de 

inzenders met het juiste antwoord wordt een lekker 

pakketje van de Ruurhoeve verloot.  
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 
14 strik 16 bedieningsloon 18 grote papegaai 19 Europeaan 21 

Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 

27 Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende 31 
landbouwwerktuig 33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 

moerasvogel 41 een zeker iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna 
nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 50 extra large 51 rund 53 

loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Nederlandse Spoorwegen 
58 omsingeling 59 reeds 60 bovenste dakrand 62 regel 63 stuk 

goed 65 Bijbelse priester 66 Australische struisvogel 68 

broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie. 

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 
uitmuntend 7 danig 8 gravin van Holland 9 Frans lidwoord 10 

Engels bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 
voordat 20 straatje 23 spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 

vlaktemaat 36 bergweide 38 deel v.h. oor 39 ontkenning 42 

vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse vrouw 45 stoel 46 sierlijk 47 
tamelijk 48 dierenpension 52 individualist 55 namelijk 61 houten 

wig 62 hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 mobiele eenheid 69 

selenium. 
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Dagreis 
Samen met de KBO’s van Casteren en Hapert was er al 

een mooie dagreis samengesteld, die gepland stond voor 

donderdag 7 mei. Nadat we hem eerst hadden uitgesteld 

tot september, is nu besloten om dit jaar geen dagreis te 

organiseren. Het lijkt ons nu nog niet verantwoord om met 

een grote groep met de bus op reis te gaan. We hopen u in 

het voorjaar van 2021 weer een mooie reis te kunnen 

aanbieden! Het is jammer, maar helaas niks aan te doen.   

 

Overleden leden: 
04-04-2020: Mieke Schriever – Cools                          70 jaar 

09-04-2020: Toos van Beers – Schoenmakers            95 jaar 

15-04-2020: Jaan Snelder – Kraaijvanger                  96 jaar 

30-05-2020: Cees van Selst                                           82 jaar 

19-06-2020: Riek Bolte – Beerens ……...……………89 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Zomeractiviteiten Gemeente Bladel 
Helaas gaan ook de zomeractiviteiten, die jaarlijks 

georganiseerd worden door de KBO/Seniorenverenigingen 

van de dorpen van de Gemeente Bladel dit jaar NIET 

door. We hopen u in 2021 weer een mooi scala aan 

activiteiten te kunnen aanbieden. 
 

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. 
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Rijbewijs verder verlengd 
(Artikel van KBO-Brabant) 

 

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen 

sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het 

verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese 

Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-

rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 

31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te 

verlengen. 

Afgelopen april besloot minister Van Nieuwenhuizen al dat 

rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 

maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Die 

coulancemaatregel is nu door de Europese Commissie 

verder uitgebreid en verlengd. Door de tijdelijke regeling 

kunnen mensen vanaf de dag dat hun rijbewijs verloopt, 

maximaal zeven maanden blijven doorrijden met hun 

verlopen rijbewijs. Ze blijven in die periode verzekerd en 

krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden 

gehouden. De regeling geldt voor Nederland en alle andere 

EU-lidstaten. 

In tegenstelling tot de eerdere Nederlandse versoepeling, 

geldt de Europese regeling voor alle rijbewijzen. Dus ook 

voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische 

aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. De minister 

roept mensen met zo’n rijbewijs op om zelf goed na te 

denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat 

hun medische keuring en de beoordeling van de 

rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. 

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn 

ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een 

ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het  

 
7  



verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als 

identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij 

sprake is van zorgafname. 

 
Oproep 

De coulanceregeling is een belangrijke stap, maar de 

achterstanden bij het CBR zijn nog niet opgelost. Daarom 

roept Tweede Kamerlid mevrouw Wytske Postma (CDA) u 

op uw persoonlijke ervaringen met het CBR met haar te 

delen, zodat zij deze kan inbrengen tijdens debatten 

hierover met de minister. Voor vragen of tips is zij 

bereikbaar via w.postma@tweedekamer.nl. 

En natuurlijk kunt u ook nog steeds bij KBO-Brabant 

terecht als u problemen ervaart in de dienstverlening van 

het CBR bij de verlenging van uw rijbewijs: 

emostert@kbo-brabant.nl of (073) 644 40 66. We hebben al 

vele mensen geholpen en doen dat ook graag voor u! 

 

Verspreiding ONS 

U bent gewend om de ONS begin van de maand te 

ontvangen. Voor de rest van dit jaar is dit verschoven naar 

eind van de maand. In de week van 27 juli komt hij weer. 
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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 06-38 920425 

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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