
 

 

SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 

Mededelingen  
oktober tot en met december 2020 

13e jaargang  nr. 4 
 

Activiteiten i.v.m. coronamaatregelen 
Het blijven onzekere tijden. Het leek even wat beter te 

gaan maar op dit moment laait het coronavirus toch weer 

op. Wat kan er wel en wat nog niet? 

Omdat de gymnastieklessen in den Anloôp worden 

gehouden en er daar voldoende ruimte is om de regels, met 

name de 1,5 meter afstand, in acht te kunnen nemen, zijn 

we hier na de vakantie, begin september, weer mee gestart.  

Ook het fietsen is de hele zomer doorgegaan en zolang het 

weer het toelaat en er voldoende animo is blijven we hier 

nog even mee doorgaan. 

 

 
Even rusten tijdens de fietstocht in juni 
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Wandelaars weer van start! 

Op woensdag 7 oktober, start ook de groep wandelaars 

weer. Vertrek iedere woensdag om 13.30 uur bij den 

Bogerd, met gelegenheid voor een kopje koffie of thee na 

de wandeling. U bent van harte welkom om mee te gaan 

wandelen. Hoe meer zielen, hoe meer (wandel)vreugd! En 

ook in de herfst en winter is het goed om te blijven 

bewegen. 

De stoelengym wordt ook weer opgestart, zij het met een 

klein groepje, voorlopig nog zonder de deelnemers vanuit 

de Zorgvilla. Hier is nog (beperkt) plaats voor nieuwe 

deelnemers. Heeft u belangstelling? Kom dan vrijblijvend 

een keer meedoen. We beginnen op woensdag om 10.30 

uur en sluiten om 11.15 uur af met een kopje koffie of thee. 

 

Met kienen, kaarten/rikken, volksdansen en koersbal 

wachten we nog even af. Dat geldt ook voor de 

vrijdagmiddagactiviteiten. De kerstviering kan ook niet 

doorgaan zoals we gewend zijn. We zoeken als bestuur 

hiervoor nog naar een alternatief. We vergeten u zeker 

niet!  

 

Ook de door de Stichting Ouderen de Kempen 

georganiseerde activiteiten gaan dit jaar niet door. 

 

Kerststuk maken (bloemschikken) 
Wel willen we op vrijdagmiddag 11 december met een 

groepje belangstellende leden een kerststukje gaan maken. 

Dit kan plaatsvinden in de grote zaal van den Bogerd, 

waar we met maximaal 12 deelnemers voldoende 

onderlinge ruimte kunnen waarborgen.  
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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. 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 4 december, het bedrag over te 

maken op de rekening van Seniorenvereniging Hoogeloon 

NL49RABO 0122 706 501 onder vermelding van 

‘Kerststuk 2020’. We beginnen om 14.00 uur in de grote 

zaal van Den Bogerd. Tot dan! 

(Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende 

maatregelen. Mochten we moeten annuleren dan krijgt u 

natuurlijk uw geld terug.) 

 

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 11 tot en met zondag 18 oktober 

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

zondag om 11.00 uur ook in het Processiepark, op 18 

oktober met medewerking van koor Medium uit Hapert. 
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Kruiswoordpuzzel 
Ook deze keer als extraatje weer een puzzel. Los hem op 

en mail de oplossing vóór 1 november 2020 naar 

seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com Onder de 

inzenders met het juiste antwoord wordt een cadeaubon 

van de Hennekooi verloot.  
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 

het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 

lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 

houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder andere 

20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 

al 29 berggeel 31 toegang 32 roem 34 droog 36 

kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort 

schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 

sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 

53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal 

profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om 

boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 

inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk 73 

watersport. 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 

4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot 

hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend 

water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 

17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 

biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 30 soort 

appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 

vrucht 38 jaartelling 42 weefsel 43 naamspeldje 

45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de wijze van 50 

kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 

56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 

honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning 70 

rooms-katholiek 71 laatstleden. 
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De oplossing van de 

vorige puzzel was: 

Puzzelplezier.  

Uit de inzenders is door 

de voorzitter een winnaar 

getrokken: Tiny Kanters.  

Zij was blij met het 

lekkere pakket van de 

Ruurhoeve! 

Nogmaals gefeliciteerd, 

Tiny. 

 

 

Overleden leden: 
18-07-2020: Nellie Rooijakkers – van de Watering 103 jaar 

22-09-2020: Ine Willemsen – van Krevel                   79 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Nieuw lid: 
Els de Vreede 

Van harte welkom, Els! We zien je graag bij (een van) onze 

activiteiten. 

 

Nieuw bestuurslid? 

Ook al hebben we nu niet zo veel mogelijkheden om 

activiteiten te organiseren, toch zijn we op zoek naar 

versterking van het bestuur. 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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Rabo ClubSupport 
Bent u lid van Rabobank de Kempen? Zo ja, dan kunt u 

nog tot en met 25 oktober stemmen op uw favoriete club. 

Maar let op, stemmen gaat voortaan anders dan u gewend 

was. Door in te loggen in de Rabobankieren-app of op de 

website van de Rabobank via ‘zelf regelen’ en vervolgens 

‘mijn lidmaatschap’ kunt u klikken op ‘Rabo 

Clubsupport’. Alleen leden kunnen stemmen en u kunt 

alleen stemmen op verenigingen en stichtingen die 

bankieren bij uw Rabobank.  

 

Heeft u vorig jaar gestemd maar heeft u geen toegang tot 

de Rabo App en Rabo Internetbankieren dan ontvangt u 

een mail van de Rabobank met een unieke stemcode. Met 

deze code kunt u tijdens de stemperiode (5 tot en met 25 

oktober) via www.rabobank.nl/clubsupport uw stem 

uitbrengen.  

Wel klant maar nog geen lid van de Rabobank? Als u nu 

besluit lid te worden kunt u direct stemmen op uw 

vereniging of stichting. Het lidmaatschap is gratis. 

Heeft u al gestemd? Het kan nog tot en met 25 oktober. 

Laat uw stem niet verloren gaan. Wij zijn er blij mee! 

Hulp nodig? Laat het even weten! 

 

Verspreiding ONS en Seniorenblaaike 

Voor de rest van dit jaar maar ook in 2021 verschijnt de 

ONS in de laatste week van de maand in plaats van in de 

eerste week. Besloten is om met ingang van december de 

verspreiding van het Seniorenblaaike hiermee gelijk te 

laten lopen. Het volgende Seniorenblaaike ontvangt u 

daarom, als het goed is, net voor kerst. 
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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  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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