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Lieve mensen, 

We bevinden ons nu in een zware en lastige periode. Ons 

leven is compleet veranderd door de aanwezigheid van 

het onzichtbare coronavirus. Om het coronavirus te 

bestrijden zijn er coronamaatregels opgelegd die ons 

beperken in onze bewegingsvrijheid.  

Hierdoor bevinden wij ons nu in een periode van sociale 

armoede. Het maken van contacten , emoties tonen, het 

knuffelen etc. is beperkt door de coronamaatregels. 

Zeker is het voor veel mensen moeilijk om zich te 

houden aan de maatregel dat we zo min mogelijk op 

bezoek dienen te gaan bij familie, vrienden en kennissen. 

De contactmomenten buiten de deur zijn ook heel 

beperkt. Bijvoorbeeld naar een restaurant gaan voor 

een kop koffie of om te eten is niet mogelijk en moeten 

we het doen met ‘coffee to go’ of ‘take away’-maaltijden.  

Bij de meeste verenigingen in Hoogeloon en ook voor 

onze Seniorenvereniging, is door de coronamaatregels, 

het verenigingsleven tot stilstand gekomen.  Dit is erg 

jammer omdat de Seniorenvereniging een grote rol heeft 

in het organiseren van sociale activiteiten en daardoor 

een sociale ontmoetingsplaats biedt aan onze leden. 
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Het is heel frustrerend en teleurstellend dat wij, als 

bestuur van de Seniorenvereniging , al vanaf maart van 

dit jaar veel van onze activiteiten niet konden 

organiseren vanwege de coronamaatregels. Helaas kan 

ook de kerstviering geen doorgang vinden. Het is altijd 

een mooie gelegenheid om gezellig met elkaar het jaar af 

te sluiten. Ondanks dat de besmettingen op dit moment 

nog niet voldoende dalen, verwacht ik dat wij volgend 

jaar mooie activiteiten zonder sociale beperkingen 

kunnen aanbieden.  Zeker met het bericht dat er een 

vaccin beschikbaar komt, is de verwachting dat we de 

coronaperiode voor de zomer 2021 achter ons kunnen 

laten. Met de komende feestdagen zal het niet voor 

iedereen gemakkelijk zijn om zich aan de 

coronamaatregels te houden. Iedereen is het coronavirus 

beu. Maar probeer het vol te houden, zo dragen wij 

mede bij aan het uitroeien van het coronavirus en 

kunnen de activiteiten van de Seniorenvereniging als 

vanouds opgestart worden.  

Het bestuur staat in ieder geval klaar om alle activiteiten 

op te starten wanneer het weer kan en ik hoop dat wij 

jullie volgend jaar bij onze activiteiten kunnen 

verwelkomen. 

Lieve mensen, ik wens jullie hoopvolle en gelukkige 

kerstdagen toe en ook een gezond jaar 2021 vol met de 

mooiste sociale contacten. 

 

John Croese, voorzitter 
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Kerstattentie 

Aangezien de meeste activiteiten, waaronder de jaarlijkse 

kerstviering, niet door konden gaan, heeft het bestuur 

ervoor gekozen om alle leden een kerstattentie te bezorgen. 

Dankzij een mooie financiële bijdrage van Verzekerings-

maatschappij NH1816 en Lamers & Van de Wijdeven kon 

er een mooi pakket samengesteld worden. De amaryllisbol 

staat voor de huidige tijd: nu nog wat saai maar met de 

belofte dat er iets moois uit voortkomt! 

Stichting Ouderen de Kempen 

Voor 2021 staan – onder voorbehoud – de volgende 

activiteiten gepland: 

Kringkampioenschappen biljarten libre in Reusel: 

6, 7, 13 en 20 maart 2021 

Culturele dag Hapert: 3 april 2021 

Koersbaltoernooi Hapert: 2 oktober 2021 

Kringkampioenschappen biljarten driebanden:  

23, 24 en 30 oktober 

Kringkampioenschappen Jeu de boules: 8 oktober 2021. 

Algemene Ledenvergadering 
Normaalgesproken is begin van het jaar al bekend 

wanneer de Algemene Ledenvergadering 

(jaarvergadering) wordt gehouden. In verband met de 

onzekerheden rond het corona-virus komen we hier later 

nog op terug.  

Overleden leden: 
31-10-2020: Anneke Docters van Leeuwen – Vink    88 jaar 

04-11-2020: Riek Ansems – van de Pas                       94 jaar 

29-11-2020: Lies Couwenberg – Rademakers            93 jaar 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 
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Corona verstoort ook bezoek aan onze 75-

jarigen 
Normaal gesproken stuurt de Gemeente Bladel jaarlijks zo 

rond begin oktober een brief uit naar alle ouderen in de 

gemeente Bladel die dit jaar 75 jaar worden of zijn 

geworden met de vraag of zij geïnteresseerd zijn in een 

bezoek van een Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) van 

de KBO’s en seniorenverenigingen in de gemeente Bladel 

voor een breed informatief gesprek.  

In samenspraak met de Gemeente Bladel, Wel! (Welzijn de 

Kempen) en de Ouderenbonden hebben de Vrijwillige 

Ouderen Adviseurs van Bladel besloten om, in verband 

met de aanhoudende coronabesmettingen en de daarbij 

behorende anderhalve meter afstand, dit jaar de 75-

jarigen in onze gemeente niet te benaderen voor een 

informatief gesprek. 

In deze gesprekken komen o.a. de regelingen over de zorg 

(WMO) en welzijn aan de orde, maar ook kunnen 

onderwerpen m.b.t. de notaris, de belastingen, armoede en 

eenzaamheid ter sprake komen. En verder alle vragen die 

u zelf nog heeft natuurlijk. 

In gezamenlijkheid is besloten om de 75-jarigen van zowel 

2020 als 2021 medio volgend jaar (afhankelijk van het 

coronavirus) te bezoeken voor deze gesprekken. 

 

Maaltijdservice, iets voor u? 
Soms is het zelf bereiden van een maaltijd niet meer 

mogelijk, soms is het gewoon veel gemakkelijker om 

ervoor te kiezen uw maaltijd thuis te laten bezorgen. Bij 

veel aanbieders kan dat zowel een warme maaltijd 

 
4  



 

zijn of een koelverse maaltijd die u later zelf 

opwarmt. Bij het bereiden van de maaltijden 

wordt natuurlijk rekening gehouden met uw 

(dieet)wensen. Er is iedere dag keuze uit 

verschillende maaltijden. Er zijn diverse 

aanbieders, waaronder Catering Content uit 

Westerhoven. Zij bezorgen in ieder geval ook 

in Hoogeloon en bereiden de maaltijden 

zonder conserveringsmiddelen of andere 

toevoegingen zodat ze zeker weten dat u een 

gezonde maaltijd krijgt. Ze werken samen 

met stichting Maaltijdenservice de Kempen, 

die zorgdraagt voor de bezorging van de 

maaltijden. Hierdoor blijft de prijs van de 

maaltijden betaalbaar.  

Wilt u meer weten over de maaltijdservice 

van Content? Neem dan contact op via 

info@cateringcontent.nl of via 

telefoonnummer 040-2040125. Ze informeren 

u graag. 

Als u belangstelling heeft om bezorger te 

worden kunt u dat aangeven via 

secretaris@maaltijdenservicedekempen.nl. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

mailto:info@cateringcontent.nl


Kruiswoordpuzzel 
Ook deze keer als extraatje weer een puzzel. Los hem op 

en mail de oplossing vóór 1 februari 2021 naar 

seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com. Onder de 

inzenders met het juiste antwoord wordt het boek 

‘Winterkost’ verloot ter waarde van € 20,00. Zie pagina 10 

voor meer informatie over dit interessante boek. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 

gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 

19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in 

Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 

afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 

grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van 

Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 

woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van 

Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met 

hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse 

priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 

keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 

pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 

Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 

loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 

scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 

schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 

opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 

43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 

49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 

geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 

61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans 

lidwoord 71 knokploeg. 

Oplossing vorige puzzel 
De oplossing van de vorige puzzel was: Zonnestralen.  

Uit de inzenders is door de secretaris een winnaar 

getrokken: Hanneke de Groot. Zij ontving een cadeaubon 

van de Hennekooi. Gefeliciteerd, Hanneke! 
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SeniorenExpo 
Zoals afgelopen jaar met zo veel evenementen en 

activiteiten is gebeurd, gaat ook de SeniorenExpo, die 

normaalgesproken ieder jaar in Veldhoven wordt 

gehouden, NIET door.  

 

Rabo ClubSupport 
Van Rabobank De Kempen hebben we het mooie bedrag 

van € 493,78 mogen ontvangen. Het was wel wat minder 

dan vorig jaar (toen hadden we echt een topbedrag!), dat 

ligt waarschijnlijk aan de nieuwe manier van stemmen. 

Maar uiteraard zijn we er heel blij mee! Heel hartelijk 

bedankt voor uw stem, hier kunnen we weer mooie dingen 

voor doen. 

 

Contributie 2021 
De contributie blijft voor 2021 vastgesteld op € 18 per 

persoon. Ook de bijdragen voor de verschillende 

activiteiten worden niet gewijzigd. 

Eind januari 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.  

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,-- 
8  



Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer 

Ons 
In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere 

special over zingeving. December is bij uitstek de maand 

om terug te blikken (zeker dit jaar) en vooral ook om 

vooruit te kijken. Zingeving staat dan ook volop in de 

aandacht: aandacht voor zingeving blijkt namelijk bij te 

dragen aan gezond ouder worden en aan welbevinden. 

Zingeving gaat allang niet meer (alleen) over geloof of over 

de laatste levensfase. En doordat we met zijn allen langer 

thuis wonen, is er ook meer behoefte aan zingeving in de 

thuissituatie. Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers 

opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek gaan over 

levensvragen. Want een goed gesprek kan veel teweeg 

brengen. 

Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die 

u deze maand bij ledenmagazine Ons aantreft. Lees ‘m 

aandachtig door en bewaar ‘m goed, want onze 

vrijwilligers staan voor u klaar om met u in gesprek te 

gaan!  
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Mooi boek: WinterKost  

Dit boek is speciaal ontwikkeld om eenzame ouderen in 

deze lastige coronatijd een beetje steun en gezelligheid te 

geven. Een boek is immers een vriend. Een vriend die je 

door een vervelende dag of avond kan helpen. 

WinterKost is een omnibus op kloek formaat met ruim 

250 pagina’s aan verhalen, reportages, interviews, 

spelletjes, puzzels, raadsels en nog veel meer. Al 

diegenen die er een bijdrage aan hebben geleverd, en dat 

zijn er nogal wat, hebben dat belangeloos gedaan. Het is 

de bedoeling dat mensen het boek niet voor zichzelf 

kopen, maar voor een ander. Voor een ouder of 

grootouder, of voor iemand uit de buurt die alleen is. 

Maar als u het graag voor uzelf aanschaft, mag dat 

uiteraard ook! Daarnaast zou het fijn zijn als tehuizen of 

instellingen het gaan aanschaffen voor de bewoners. 

WinterKost is de beste manier om een winter in het 

teken van corona zo goed mogelijk door te komen. 

Het boek ademt de sfeer van posiviteit en de diversiteit 

zorgt ervoor dat WinterKost geschikt is voor een breed 

publiek en een feest om in te lezen en werken. 

Na nieuwjaar ligt er een 

inkijkexemplaar in Den 

Bogerd. Belangstelling? 

Het boek kost € 20,-- en is 

te bestellen via 

www.winterkostboek.nl. 

Verzendkosten bedragen 

€3. 
 

 
10  



Tip: Beleef Kerst bij het Kempenmuseum! 
De feestdagen staan voor de deur. Ook het 

Kempenmuseum is volop in kerstsfeer.   

Wegens het grote succes is besloten om de huidige 

tentoonstelling ‘Voor God en het avontuur’ te laten 

doorlopen tot eind maart. Tijdens de Kersttijd is de 

interessante tentoonstelling aangevuld met prachtige 

kerststallen uit de missielanden, geselecteerd uit de 

unieke collectie van Anneke van der Weijst-Maas. In 

deze expositie staan vijf Kempische missionarissen met 

hun werk centraal. Ze komen allen uit onze dorpen: drie 

mannen en twee vrouwen. Wie waren ze en wat dreef 

hen? De missionarissen worden geportretteerd in de 

omgeving waar ze werkten, veelal hun leven lang. Foto’s 

en tal van unieke voorwerpen uit die landen roepen de 

sfeer op van pioniers in een andere wereld dan de onze.  

De tentoonstelling nodigt je uit om op zoek te gaan in je 

eigen familie naar paters, broeders en nonnen, en om te 

ervaren wat missiewerk in deze tijd voor betekenis heeft. 

 

Wil je langskomen in 

het museum? Kijk op 

www.achtzaligheden.nl 

of bel naar 0497-515649 

voor de actuele 

openingstijden. Je vindt 

Kempenmuseum De 

Acht Zaligheden aan de 

Kapelweg 2 te Eersel.  
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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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