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maart 2021 tot en met juni 2021 

14e jaargang  nr. 2 
 

 

Stand van zaken 
Helaas speelt het coronavirus ons nog steeds parten. Op dit 

moment is het nog niet duidelijk of en zo ja wanneer we 

weer wat versoepelingen kunnen verwachten. Wellicht 

biedt de persconferentie van 23 maart wat perspectief, 

maar zoals het er nu naar uitziet, kunnen we voorlopig nog 

niet veel activiteiten organiseren. Echter: zodra er weer 

wat mogelijk is, starten we gelijk Misschien kunnen we in 

de zomer bijvoorbeeld weer fietsen en wandelen. Daarbij 

kunnen we voldoende afstand houden. Gezamenlijk 

wandelen doen we andere jaren alleen in de 

wintermaanden maar wellicht is er dit jaar ook in de 

zomer belangstelling voor. We hebben natuurlijk nog wel 

wat in te halen…  

Maar dat is allemaal vooruitlopen op de maatregelen die 

genomen gaan worden. Uiteraard houden we ons daaraan: 

de gezondheid van onze leden komt op de eerste plaats! 

Zodra er meer bekend is, laten we dat weten. Via onze 

website en het Hoogeloontje of wellicht een extra uitgave 

van het Seniorenblaaike. Tot het zover is: Blijf gezond! 
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Algemene Ledenvergadering 
Normaalgesproken wordt in maart de Algemene 

Ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. In 

verband met de onzekerheden rond het corona-virus 

hebben we deze nog niet kunnen plannen. We hopen dat 

dit later dit jaar nog wel mogelijk zal zijn.  

 

Hulp voor onderhoud kerkhof gezocht 
Leden van Seniorenvereniging Hoogeloon zijn al jarenlang 

verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkhof. 

Maar dit team van enthousiaste schoffelaars kan wel wat 

extra hulp gebruiken. Iets voor u? Kom gerust even 

kijken, bijvoorbeeld op woensdag 24 maart, 9.00 uur, of 

informeer bij Gerrit Bullens (591319). 

 

Webinar Senioren en Veiligheid 
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie 

en Veiligheid tijdens de campagne Senioren en Veiligheid. 

Deze vindt plaats in april. Misschien heeft u in september 

2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de webinars met 

Catharine Keyl gezien? Hierbij werd u gewaarschuwd 

voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude 

en phishing.   

Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan 

van senioren en veiligheid. Deze maand wordt 

georganiseerd door het ministerie van Justitie en 

Veiligheid in samenwerking met de ouderenbonden 

ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb 

en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV. 

Er worden twee webinars georganiseerd die door 

Catherine Keyl worden gepresenteerd. Catherine zal u 
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samen met de tafelgasten, waaronder de politie, 

voorlichting geven om deze nare vormen van criminaliteit 

te voorkomen. 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 

webinars.  

Op 15 april is de webinar over Spoofing. Spoofing is 

oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw bank 

en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze 

keer laat acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe 

spoofing in zijn werk gaat en wat u er tegen kunt doen. 

Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij 

pinnen, hulpvraagfraude en phishing weer aan bod. 

Op 22 april kunt u kijken naar een webinar over online 

veiligheid. U krijgt informatie over hoe u veilig kunt 

internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik 

van wachtwoorden, het belang van het maken van updates, 

het gebruik van een virusscanner en het maken van back-

ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u 

ergens op klikt! 

U kunt de webinars volgen via de website 

maakhetzeniettemakkelijk.nl: 

- Op donderdag 15 april om 10.30 uur het webinar over 

   spoofing; 

- Op donderdag 22 april om 10.30 uur het webinar over 

   veilig internetten. 

Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit 

tijdstip te volgen dan kunt u ze altijd op een later moment 

terugkijken. Gaat u hiervoor naar de website 

maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het u 

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

en mail de oplossing vóór 1 mei 2021 naar 

seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com of schrijf de 

oplossing op een briefje met uw naam en adres en doe dat 

in de brievenbus op Driesboom 7. Onder de inzenders met 

het juiste antwoord wordt een mooi tijdschriftenpakket 

met iets lekkers verloot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

mailto:seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com


Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

 

Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 

12 roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 

aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 

26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 

Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 

soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk 

grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 

toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 

63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 

tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 

muzieknoot 4 losse draad 6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 

bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 

gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 soort 

appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 

30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 

pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 

kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 

zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in 

elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 

dominee 70 dit is. 

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

Uit de inzenders is door Joke een winnaar getrokken: Riet 

Seuntiëns. Zij ontving het boek Winterkost. Gefeliciteerd, 

Riet, geniet ervan! 
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Weer bloedprikken in den Bogerd 
Sinds 1 maart vindt er weer bloedafname plaats in 

Steunpunt Den Bogerd. Vorig jaar, aan het begin van de 

coronacrisis, werden veel locaties voor bloedafname uit 

veiligheid voor patiënten en medewerkers gesloten. Later 

werd bekend dat de meeste locaties definitief dicht blijven 

voor bloedafname, zo ook Den Bogerd. In samenspraak 

met huisartsen en de Seniorenvereniging is nu 

bloedafname toch weer dichterbij mogelijk. In eerste 

instantie gaat het om een pilot die tot 1 juli duurt. 

 

Voldoende bezetting 

Bij De Bloedafname kunnen patiënten terecht met een 

aanvraagformulier of oproep om bloed te laten prikken 

van het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, 

Máxima Medisch Centrum en de Trombosedienst. De 

Bloedafname houdt de komende maanden bij of er 

voldoende patiënten naar de spreekuren komen. Is dat het 

geval? Dan blijft Den Bogerd open als locatie voor 

bloedafname. Bij te weinig bezetting kan anders besloten. 

Hierover heeft De Bloedafname nauw contact met de 

huisartsen. U kunt hiervoor in Den Bogerd terecht op 

maandag van 13.45 uur tot 14.45 uur 

 

Nuchter bloedprikken 

Als u nuchter bloed moet laten prikken mag u vanaf 23.00 

uur de avond van tevoren niet meer eten en alleen maar 

water drinken. U kunt daarom eerder op de dag al terecht 

op de locaties in Bladel, Hapert, Eersel of Veldhoven. Kijk 

voor de actuele openingstijden en het maken van een 

afspraak voor bloedafname (dus ook voor Hoogeloon) 

op www.debloedafname.nl. 
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Overleden leden: 
10-01-2021: Joop Wittenboer     88 jaar 

17-01-2021: Theo van den Broek   80 jaar 

29-01-2012: Lies de Laat – Mollen   90 jaar 

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Nieuw Lid: 

Mariet van de Huygevoort 

Welkom, Mariet. We hopen je te ontmoeten bij (een van) 

onze activiteiten zodra we die weer mogen opstarten. 

 

ONS Zomerfair 
Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de 

hoop dat we het coronavirus tegen die tijd onder controle 

hebben, wil KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren. 

We hebben verrassend veel ambachtelijke talenten in onze 

achterban. In het artikel op pagina 30 van Ons februari 

2021 zag u enkele voorbeelden.  

Ook wij hebben veel creatieve leden binnen 

Seniorenvereniging Hoogeloon en sommige hebben 

aangegeven belangstelling te hebben voor een kraampje 

om voor een groter publiek te exposeren en eventueel te 

verkopen.  

De Zomerfair wordt gehouden op donderdag 22 juli van 

10.30 – 16.30 uur in of rond Koningshof in Veldhoven. 

In het volgende Seniorenblaaike informeren we u nader. 

Maar reserveer deze dag alvast als u een kijkje wil nemen. 
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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   06-38920425 

Joke Gerritsen Jan Goossensstr. 11 682175 

Anneke Verhoeven Jan Goossensstr. 17 682008 
 

Ouderenadviseur en hulp bij belasting invullen: 

Jan van Rooij Hoogcasteren 8a 592011 
 

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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