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      HOOGELOON 

Mededelingen  
juli 2021 tot en met september 2021 

14e jaargang  nr. 3 
 

 

We zijn weer begonnen! 
We zijn weer begonnen met enkele activiteiten: de 

stoelengym in den Bogerd op woensdag, bijvoorbeeld. Bent 

u niet meer zo mobiel maar wilt u wel wat beweging? Dan 

is de stoelengym misschien iets voor u. Kom geheel 

vrijblijvend eens kijken of nog beter meedoen!  

Ook de gymnastiek in den Anloop op donderdag is weer 

gestart. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom om 

mee te doen. Uiteraard met inachtneming van de geldende 

regels. Beide activiteiten worden verzorgd door 

fysiotherapeut Ed Kennis. 

Op woensdagmiddag gaan we weer gezellig samen fietsen. 

Vertrek om 13.30 uur bij den Bogerd. Jo Brans zorgt voor 

een mooie route van ongeveer 30 - 40 km, een mooie 

afstand om mee te beginnen…en natuurlijk met een stop 

onderweg bij een gezellig terras. Ben op tijd, dan kunt u 

meefietsen! U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 

Met de andere, binnen-activiteiten wachten we nog even 

tot na de zomer. 
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Verschillende activiteiten kunnen wel wat nieuwe leden 

gebruiken, bijvoorbeeld de stoelengym het koersballen, 

volksdansen en Tai Chi. U heeft nog een paar maanden om 

te besluiten mee te gaan doen, beter is natuurlijk om 

samen met uw partner, vriend(in), broer, zus of buur-

vrouw/-man te komen. Heb het er alvast maar eens over!  

 

Algemene Ledenvergadering 
Als alles een beetje meezit, zal onze Algemene 

Ledenvergadering (jaarvergadering) worden op vrijdag 1 

oktober, 14.00 uur in d’n Anloôp. Meer informatie en de 

agenda volgt uiteraard nog. Maar reserveer alvast de 

datum! 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Heeft u belangstelling of kent u een geschikte kandidaat? 

Laat het ons weten! 

 

Tai Chi zoekt nieuwe deelnemers 
Iets voor u? Lekker samen in beweging en na afloop nog 

even napraten met een kopje thee? Op 9 september starten 

de lessen weer, onder leiding van Els Roemer. De lessen 

worden gegeven op donderdagavond van 19.15 tot 20.15 

uur, daarna samen thee drinken. De kosten bedragen € 120 

per jaar, maar als lid van Seniorenvereniging Hoogeloon 

krijgt u een korting van € 30.--.  
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Onderstaand gedicht schreef Toos 

Beijsens voor ons. 
Het Coronatijdperk… 

2020 Carnaval, het feest voor iedereen, wij senioren stonden 

buiten in de rij, keken naar de alternatieve carnavalsoptocht dit 

jaar, die trok aan ons voorbij. Het was stormachtig en koud, maar 

de carnavalsvierders hadden plezier, ze strooide confetti, danste 

en sprongen in het rond, en zorgde voor vertier Met leeftijd-

genoten naar Den Anloôp, daar was het behaaglijk en warm, 

carnaval, een echt dorpsfeest men liep de polonaise en nam elkaar 

in de arm. In goed gezelschap bij elkaar op de koffie, ofwel nog 

samen op pad. Nadien bleef men hoesten, soms griep of misschien 

een kou gevat? 

Steeds meer mensen kregen longontsteking en veel last, de 

doctoren stelden COVID 19, ofwel het CORONAVIRUS vast. 

Nooit van gehoord, je kon het niet zien, voelen of ruiken, 

ongevraagd, zo vanuit het buitenland binnen komen duiken. 

Dominant hield het virus heel Nederland in bedwang, mensen 

kregen koorts, hadden het benauwd en werden bang.  

16 Maart, ‘s avonds kwam de toespraak van Premier Rutte op 

TV. ,,Dat het virus onder ons zou blijven,” deelde hij aan iedereen 

mee. ,,Het coronavirus zal als een golf door de wereld blijven 

gaan, zolang er geen vaccin is, zal het zeker ons land niet 

overslaan. Dus geen handen geven, vaker handen wassen, niet te 

dicht bij elkaar, geen bijeenkomsten, en met sluiting van de 

horeca was het ook klaar.” Daarmee ontstond er voor ons 

senioren, een groot probleem, alle activiteiten werden afgezegd, 

we konden nergens meer heen. Zelfs buurten en koffiedrinken in 

het Steunpunt, dat was nu gedaan, al wilde men, je kon niet eens 

meer naar Den Anloôp gaan. Voor de Dagbesteding was het 

coronavirus uitermate fataal, ze werden niet meer opgehaald, dus 

thuisblijven allemaal. Bezoek bij de Zorgvilla’s werd in een veilige 

vorm gegoten, daarom werd ook onze Pancratius Kerk tijdelijk 

gesloten. Nog triester, wanneer je een dierbare ging verliezen,  
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kon je niet eens voor het laatste afscheid kiezen. Het kon nu 

alleen,volgens de coronaregels en -wetten, om zo min mogelijk je 

naasten, met het virus te besmetten. De uitvaart via live stream 

volgen, met veel verdriet en smart, een afscheid op afstand, 

ontroostbaar met veel pijn in het hart. Daar zat je samen of alleen, je 

kon bellen maar voelde je verlaten, je wilde zo graag met je 

kinderen, kleinkinderen of familie praten. Het virus ontnam ons 

alles, wat dierbaar was in deze tijd, daardoor raakten we onze 

sociale contacten steeds meer kwijt. We moesten ons maar zonder 

activiteiten zien te vermaken, in je agenda alles doorstrepen, zo 

verdwenen de gezellige afspraken. 

Veel winkels verplicht op slot, iets wat we niet kende, dus moesten 

we maar thuisblijven, dat vormde ellende. De bezorger van ’t 

Hoogeloontje, dat ook niet meer verscheen, en daardoor de nodige 

dorpsinformatie voor ons allen verdween. We konden het nog wel 

lezen op de computer, alleen digitaal, maar dat was voor ons 

senioren, niet altijd normaal. Bij al deze beperkingen werd ook de 

avondklok nog ingesteld, na 21.00 uur mocht men niet meer op 

straat, werd ons verteld. 

Maar ondanks alles, de besmettingen bleven wereldwijd stijgen, 

alleen door een vaccinatie, was de pandemie eronder te krijgen. 

Wereldwijd, werden verschillende vaccins ontwikkeld in een korte 

tijd, daarmee kwam hopelijk het einde in zicht, van deze benarde 

crisistijd. 6 Januari 2021 de dag waar Nederland met het vaccineren 

begon, dat was de kering van het getij, met een hoopvol straaltje zon. 

Heilzaam voor ons, om het reddende vaccin te kunnen ontvangen, 

dat was waar wij senioren, al een jaar naar verlangen. Het prikje 

stelde niets voor, wat moeten we ervan zeggen, hoe blij we met de 

tweede prik waren, is haast niet uit te leggen. 28 April, na 

Koningsdag de terrassen gingen gelukkig weer open, tijdens een 

fietstocht kon je naar ‘t toilet, en een kopje koffie kopen. De 

avondklok verdween, voor iedereen toch wel een feest, maar 

anderhalve meter afstand houden, daar werd voor gevreesd. Nu kon 

je onaangemeld zomaar een winkel betreden, die vrijheid was voor 

ons senioren, al een hele poos geleden.  
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11 Mei, die avond hadden we lichte versoepelingen in gedachten. 

nee… we moesten voor het grote pakket zeker tot 19 mei wachten. 

Mark Rutte en Hugo de Jonge hielden de touwtjes in handen omdat 

er nog te veel mensen in het ziekenhuis belandden Ze konden dit de 

Nederlanders niet genoeg op ’t hart drukken, ,,Als het zo doorgaat, 

zal meer vrijheid geven zeker niet lukken.” 19 Mei, we keken er 

reikhalzend naar uit: sportscholen en terrassen langer open, 

museums, bibliotheken en parken, waar je vrijuit met ‘n mondkapje 

rond mocht lopen. Een verademing, om via ’t nieuws te horen dat de 

besmettingen gingen dalen, want na zoveel maanden thuis zitten, was 

er nog heel veel in te halen. Donderdag 20 mei werd dan ook de 8 

miljoenste CORONAPRIK gezet, de rijksoverheid zette het beste 

beentje voor dus: OPGELET! Als het zo doorzet kunnen we erop uit 

trekken, zelfs naar het buiteland reizen, en met de corona-reispas 

onze gezondheid aan de douane bewijzen. 

Senioren, tot en met Pinksteren was dit de stand van zaken……… 

iedereen zal na dit coronatijdperk, zeker een zucht van verlichting 

slaken. 

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

en mail de oplossing vóór 1 augustus 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. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 

platzak 14 grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. 

vnw. 21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 Europese 

hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 

32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 37 vrucht 39 koordans 

40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 

nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 53 

hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 

63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 

herkauwer 70 overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 

koraaleiland 6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 

gebogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 13 balsport 15 

telwoord 16 seconde 17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 

aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare stengelplant 

28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 

36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 

kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 

50 rijgsnoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 

pukkel 61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 

deo volente (afk.) 70 rooms-katholiek (afk.). 

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

Uit de inzenders is door Jo Brans een winnaar getrokken: 

Anny van der Heijden. Zij ontving een tijdschriftenpakket 

met een lekkere Tony-reep.  
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Ouderenconsulent Loes Beekman: 
Oktober afgelopen jaar begon ik met het opzetten van mijn 

nieuwe functie als ouderenconsulent. Ondertussen ben ik een 

halfjaar bezig en heb alweer bijna 50 senioren en echtparen op 

weg geholpen. Dit worden er in de toekomst hopelijk nog veel 

meer. Het afgelopen halfjaar gebeurde vanwege de 

coronamaatregelen veel vanaf kantoor, maar het komende 

halfjaar, en ook daarna, hoop ik dat u mij veel in de 

verschillende dorpen kunt vinden.  

 

Wellicht heeft u me de afgelopen maanden wel voorbij zien 

komen op de televisie of website van KempenTV en 

meegespeeld met de historische quiz. Wanneer de maatregelen 

afnemen, hoop ik me snel zonder beeldscherm ertussen aan u 

voor te kunnen stellen. Communiceren en zaken regelen via een 

beeldscherm is niet voor iedereen even vanzelf-sprekend. April 

was daarom door het ministerie van Veiligheid en Justitie 

uitgeroepen tot de maand van senioren en veiligheid. Deze 

maand was er extra aandacht voor online veiligheid. De website 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl geeft uitleg en tips over 

verschillende vormen van oplichting. 

Natuurlijk hoeft internetten lang niet altijd onveilig te zijn. Wel 

kan het ingewikkeld zijn om dingen digitaal te regelen, 

wanneer u hier weinig ervaring mee hebt. Veel mensen worden 

door hun (klein)kinderen geholpen wanneer het lastig wordt, 

maar niet iedereen heeft kinderen die hierbij kunnen helpen. 

Daarom mag u ook altijd contact met mij opnemen als u iets 

moeten regelen via de computer, maar er zelf niet uitkomt.  

 

Daarnaast ben ik ook nog altijd bereikbaar voor zowel kleine 

als grote vragen over zorg, wonen, welzijn en eenzaamheid of 

om gewoon eens kennis te maken. 

U kunt mij bereiken op 06-16028677 of via 

l.beekman@bladel.nl 
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Overleden lid: 
07-05-2021: Petra Bullens - Hendriks   66 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

In het vorige Seniorenblaaike is per abuis de naam van 

Joop Wittenberg verkeerd opgenomen. Zij overleed op 10 

januari in de leeftijd van 88 jaar. Excuses! 

 

Nieuw Lid: 

Jan van Huykelom 

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

activiteiten. 

 

ONS Zomerfair 
Zin in een vrolijke Zomerfair? Donderdag 22 juli in 

Veldhoven! 

Er weer eens lekker op uit, daar heeft iedereen zin in! Op 

donderdag 22 juli organiseert onze koepelvereniging KBO-

Brabant de Ons Zomerfair in Veldhoven, bij Koningshof. 

Lekker slenteren langs de kramen van creatieve senioren, 

genieten van hun ambachtelijke talenten, inspiratie opdoen 

en informatie inwinnen om zelf thuis aan de slag te gaan. 

Op deze Zomerfair exposeren KBO-leden hun hobby’s/ 

creaties. Van breiers, houtbewerkers en schilders tot 

edelsmeden, keramisten, tekenaars en glazeniers. KBO-

Brabant barst van het creatieve talent. De ruim 120 

deelnemers hebben een podium, stand of kraam waar ze 

hun kunsten kunnen exposeren, demonstreren en (indien 

gewenst) verkopen. Ook Toos Beijsens, Hanneke de Groot 

en Koos Linnemans lid van Seniorenvereniging Hoogeloon 

zijn present met een stand.  
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Ons Zomerfair wordt een festijn met muziek, gezelligheid 

en vooral: met ú. Natuurlijk, het coronavirus moet 

voldoende onder controle zijn, want het gaat alleen door 

als het veilig kan en mag. Daar hopen we allemaal op! 

Aanmelden: Ons Zomerfair is bedoeld voor senioren vanaf 

50 jaar. U hoeft geen lid van de KBO te zijn. Deelname is 

gratis. U moet zich alleen wél even aanmelden. Dat kan via 

de website van KBO-Brabant:  

www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair-2/ 

U krijgt een bevestiging in uw mailbox. Dat is tevens uw 

toegangsbewijs. Doordat u uw e-mailadres achterlaat kan 

de organisatie u bereiken in het geval de Zomerfair 

onverhoopt niet door mocht gaan, of als er andere 

bijzonderheden zijn. 
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Wat doen onze leden? 

Toos Beijsens exposeert op een stand van twee meter 

enkele keramiekwerkstukken met verschillende 

stookmethodes. Onder andere vazen en voorwerpen die 

geglazuurd zijn, waar glas in gesmolten is, die primitief 

gerookt zijn in een ton, pit-fair of raku-gestookt. De 

kenner weet vast wel hoe arbeidsintensief dat is. Ook zijn 

er twee olieverfschilderijen van Toos te bewonderen. 

Hanneke de Groot heeft op de Zomerfair een stand met 

schilderijen, aquarellen en tekeningen. Ook verkoopt ze 

kaarten, gemaakt van ‘afgekeurde’ aquarellen.  

Hanneke: ‘Ik ben een hartstochtelijk krantenlezer. Sinds 

ik ben gaan tekenen en schilderen boeit niet alleen de tekst 

en de lettertjes me; ook valt mijn oog steeds vaker op de 

krantenfoto’s. Een foto waar mijn oog aan blijft haken, 

knip ik uit.’ Neem ook eens een kijkje op 

www.hanneketekent.nl 

Koos Linnemans: ‘Ik heb een stand op de Ons Zomerfair 

op 22 juli met glassieraden en vrolijke keramiek, onder 

andere kleurige beelden, vogels, etc., voor in huis en tuin. 
 

Stoelengym, iets voor u? 
Voor de wat minder mobiele leden bieden we op 

woensdagochtend een uurtje stoelengym. Onder bezielende 

leiding van fysiotherapeut Ed Kennis, worden – voor-

namelijk zittend – de spieren en bewegingsvaardigheden 

op een prettige manier getraind. Uiteraard met een 

welverdiend kopje koffie of thee na afloop. Iedere 

woensdag van 10.30 – 11.15 uur in Den Bogerd. Kom 

vrijblijvend eens kijken of meedoen! U bent van harte 

welkom.  
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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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