
 

 

SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 

Mededelingen  
Oktober 2021 tot en met december 2021 

14e jaargang  nr. 4 
 

 

Algemene Ledenvergadering 
Inmiddels heeft u de uitnodiging en agenda ontvangen 

voor onze Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 

die gehouden wordt op vrijdag 1 oktober, 14.00 uur in d’n 

Anloôp in Hoogeloon. De zaal in den Bogerd bleek te klein 

voor onze ledenvergadering.  

Na zes jaar voorzitterschap neemt John Croese afscheid 

als voorzitter en bestuurslid. Jo Brans wordt voorgedragen 

als nieuwe voorzitter; Hanneke de Groot als bestuurslid. 

 
 

U bent van harte welkom! 
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Opstarten activiteiten 
Nu de coronapandemie zijn einde lijkt te naderen zou het 

fijn zijn als we de meeste van onze activiteiten weer 

kunnen opstarten. Maar bijvoorbeeld voor het koersballen 

en het kienen is nog te weinig belangstelling om weer te 

kunnen beginnen. Tijdens de jaarvergadering zullen we 

inventariseren of er voor deze en andere activiteiten 

belangstelling is. Wellicht zijn onze leden nog wat huiverig 

om weer bij elkaar te komen. Maar uiteraard houden we 

ons aan de richtlijnen en te lang ‘achter de geraniums’ is 

ook weer niet goed. Even eruit en andere mensen 

ontmoeten is voor iedereen goed. We hopen dat er 

voldoende belangstelling zal zijn om weer te kunnen 

koersballen, kienen en bijvoorbeeld kaarten. 

Kunt u niet bij de jaarvergadering aanwezig zijn, maar 

heeft u wel belangstelling om aan de activiteiten mee te 

doen, geef dat dan even door aan Rianne Beerens, telefoon 

682247. 

 

Overleden lid: 
16-09-2021: Janus Smolders  86 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

ONS Zomerfair 
Eigenlijk had hier een mooi verslagje moeten staan van 

een gezellig ONS Zomerfair waar ook enkele van onze 

leden present zouden zijn. Maar helaas, zo als wel vaker de 

laatste tijd, werd ook dit evenement afgelast. Hopelijk 

komt er nog een keer een herkansing. 
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Biljartkampioenschappen Driebanden 
Voor de biljartliefhebbers is de inschrijving geopend voor 

de Biljartkampioenschappen Driebanden. Er wordt 

gespeeld in twee klassen; de voorrondes zijn op zaterdag 

23 en zondag 24 oktober, de halve finales en de finale 

worden gespeeld op zaterdag 30 oktober. Inschrijving staat 

open voor leden van de KBO’s/Seniorenverenigingen in de 

Kempen. Voor leden van Seniorenvereniging Hoogeloon 

wordt het inschrijfgeld betaald door de vereniging. Wilt u 

meedoen, geef dat dan vóór 3 oktober door aan Bert van 

Limpt, telefoon 06 12251906. 

 
 

Seniorendiners 
Na een gedwongen stop 

van zo’n anderhalf jaar 

gaan we op woensdag 29 

september weer 

gezamenlijk genieten van 

een driegangenmenu tegen 

een schappelijke prijs.   

Als het goed is weer iedere laatste woensdag van de 

maand, steeds in een ander restaurant in de buurt. Wilt u 

ook meedoen? Hou het Hoogeloontje in de gaten voor meer 

informatie. 
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Wandelen 
Zin om te wandelen, maar liever niet alleen? Vanaf 

woensdag 6 oktober trekken de leden van de wandelgroep 

hun wandelschoenen weer aan. Zin om mee te lopen? Zorg 

dan dat u op woensdag om 13.30 uur bij den Bogerd bent, 

dan kunt u gezellig meelopen. Met na afloop een kop koffie 

of thee bij den Bogerd (op eigen kosten). Loopt u ook (een 

keer) mee? 

  
 

Gezocht: bezorger 
Heeft u af en toe een uurtje over? We zoeken een bezorger 

die een keer per maand de ONS wil bezorgen, af en toe 

aangevuld met het Seniorenblaaike en (onregelmatig) de 

overlijdenskaartjes als een van onze leden is overleden. 

Met name voor ‘Hoogeloon-Noordwest’ zoeken we iemand. 

Iets voor u? Geef dat dan even door aan Rianne Beerens, 

682247 of meld het even bij de jaarvergadering. 
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Kookcursus 
Bij voldoende animo willen we binnenkort starten met een 

kookcursus. Deze vindt plaats in ’t Kompas, Torendreef 20 

in Bladel, onder leiding van Simon van Hoppe. De eerste 

cursusdag is woensdag 13 oktober, van 09.00 uur tot 

ongeveer 13.00 uur (inclusief eten en afwassen). Er komen 

minimaal zes lessen, iedere week op woensdag. De kosten 

komen uit op ongeveer € 11,-- per les, afhankelijk van de 

inkoopprijs van vlees, groente en zo. Er kunnen maximaal 

12 leden deelnemen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Opgeven kan tot uiterlijk 3 oktober. Gezellig om dat 

samen met uw partner, vriend, vriendin of buurvrouw te 

gaan doen. Belangstelling? Meldt u zich dan snel aan bij 

Rianne Beerens, 682247 of riannebeerens@hotmail.com.  

 

 
 

Zomeractiviteiten 
Gelukkig kon de Werkgroep Zomeractiviteiten op het eind 

van de zomer toch nog enkele activiteiten organiseren. Ook 

vanuit Hoogeloon was er volop belangstelling voor onder 

andere de creatieve workshop, de barbecue en het 

dansspektakel in den Herd. 
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Kruiswoordpuzzel 
Ook deze keer als extraatje weer een puzzel. Los hem op 

en mail de oplossing vóór 1 november 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 het boek Oud – Ieder wil het 

worden, niemand wil het zijn verloot. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 

teug 14 pl. in Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 natrium 21 

alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 

27 interest 29 riv. in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 

nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhoudende grond 40 

niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 

44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 

gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat 63 als 

onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 

dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge 

stand 7 Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 

11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 

buitenkans 17 vrouwenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water 

in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika 30 

boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in 

Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 42 zeemacht 43 

opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 

seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 

glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs 

gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 

 

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

Uit de inzenders is door Joke Gerritsen een winnaar 

getrokken: Jan Stads. Hij ontving een tijdschriftenpakket 

met een lekkere Tony-reep.  
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Tip: Herfst-Natuurmarkt in Kempenmuseum 
Vilten, zuurkool maken, herenboeren, zwarte look, quilts, 

livemuziek…..  Dit is slechts een kleine greep uit het 

programma van de Herfst-Natuurmarkt die zondag 3 

oktober bij Kempenmuseum De Acht Zaligheden 

Kapelweg 2 in Eersel wordt gehouden. Ook worden allerlei 

natuur- en gezondheidsproducten aangeprezen. Samen 

met demonstraties van oude ambachten staat dit garant 

voor een heerlijk dagje uit in de mooiste boomgaard van 

Eersel.  

De bekende Bergeijkse band Plausible Pleasure Ragtime 

Band zorgt die middag voor de muzikale omlijsting. 

De Herfst-Natuurmarkt start zondag 3 oktober om 11.00 

uur en eindigt om 17.00 uur. Er wordt bij de ingang 

gecontroleerd op een geldig vaccinatiebewijs of negatief 

testbewijs. De entree is  € 3,- en kinderen van 12 jaar of 

jonger mogen gratis binnen. 

 

Rabo ClubSupport 
Bent u lid van Rabobank de Kempen? Zo ja, dan kunt u 

van 4 tot en met 23 oktober stemmen op uw favoriete club. 

Net als vorig jaar kunt u stemmen door in te loggen in de 

Rabobankieren-app of op de website van de Rabobank. 

Alleen leden kunnen stemmen en u kunt alleen stemmen 

op verenigingen en stichtingen die bankieren bij uw 

Rabobank. Let op, u ontvangt geen stemcode van de bank. 

Op dit moment is helaas nog niet duidelijk hoe leden die 

geen gebruik maken van internetbankieren of de app 

kunnen stemmen. 

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

Hulp nodig? Laat het even weten! U kunt bellen met Jan 

van Riet, 682038. Hij helpt u graag verder. 
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OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN 
Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel 

verschillende vragen tegen. Deze keer vertel ik u graag wat 

over digitale vaardigheden. Hebt u vragen hierover, 

andere vragen over bijvoorbeeld wonen, welzijn, zorg of 

eenzaamheid of wilt u gewoon eens ergens over praten? 

Dan mag u altijd contact met mij opnemen via  

06-16028677 of l.beekman@bladel.nl. 

 

Digitale vaardigheden 

Een groot deel van de ouderen voelt zichzelf niet digitaal 

vaardig of kan zelfs helemaal niet met een computer 

overweg. Sommigen ouderen ervaren dit niet als een 

probleem of vinden de stap om zelf met de computer aan 

de slag te gaan groot. Toch communiceren steeds meer 

organisaties en bedrijven voornamelijk via het internet en 

daarnaast kan het internet juist voor senioren ook 

voordelen opleveren zoals meer zelfredzaamheid of zelfs 

minder eenzaamheid. Het kan erg handig zijn om zelf 

online wat op te zoeken of een digitaal formulier in te 

kunnen vullen, maar het kan ook leuk zijn om via sociale 

media in contact te zijn met bijvoorbeeld oude 

klasgenoten, vrienden die verder weg wonen of de 

kleinkinderen. In de gemeente worden verschillende 

cursussen aangeboden. Sommige cursussen zijn speciaal 

voor mensen die nog niets of weinig van de computer of het 

internet weten en sommige cursussen zijn voor mensen die 

al iets verder gevorderd zijn. Ook zijn er verschillende 

informatiepunten voor als u vast loopt. 
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Computercursus bij Bibliotheek de Kempen 

Bibliotheek de Kempen biedt twee computercursussen aan. 

De Klik en Tik cursus is gratis en leert u op uw eigen 

tempo de basisvaardigheden van het computergebruik. U 

kunt bijvoorbeeld leren om een e-mail te sturen, iets op te 

zoeken of iets te kopen via het internet. Dit kan met eigen 

laptop of tablet in Bladel of Hapert, of op een oefen-

computer van de Bibliotheek. Wie de basisvaardigheden 

onder de knie heeft kan voor €40 de cursus Digisterker 

volgen zodra er voldoende aanmeldingen zijn. In deze 

cursus leert u omgaan met websites van de overheid. 

Aanmelden voor de cursussen kan bij de bibliotheek of via 

telefoonnummer 085-7733290. 

 

Klik en Tik 

- Omgaan met de computer, een e-mail sturen, iets op 

zoeken of kopen, downloaden en nog meer. 

- Kosten: Gratis 

- Hapert: vanaf 1 oktober elke donderdag 9.30-10.30u 

- Bladel: vanaf 1 oktober elke donderdag 11.00-12.00u 

Digisterker 

- Een DigiD aanvragen en gebruiken, afspraken maken via 

internet, formulieren invullen, toeslagen aanvragen, 

inloggen op websites zoals mijntoeslagen.nl, 

mijnoverheid.nl en werk.nl en nog meer. 

- Kosten: €40 

- Bij voldoende aanmeldingen start een nieuwe cursus 

In Casteren, Netersel en Hoogeloon kan bij 6-8 

geïnteresseerden ook een cursus in eigen dorp starten. 
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Computercursus bij het Kompas in Bladel 

Bij het Kompas in Bladel starten in oktober twee 

cursussen. Tijdens de cursus Microsoft Windows 10 

worden de basisvaardigheden van dit programma geleerd. 

Daarnaast start er een cursus fotobewerking. Voor meer 

informatie en inschrijven kunt u terecht op 

www.kompasbladel.nl of bellen naar 0497- 385069. 

Basiscursus Microsoft Windows 10 

- Kosten: €22,50; - Vanaf woensdagochtend 13 oktober 

Fotobewerking 

- Kosten €22,50; - Vanaf half oktober, exacte datum nog 

niet bekend 

Hulpdiensten 

- Hulp bij digitale vragen tijdens Klik en Tik in de 

bibliotheek 

- Informatiepunt digitale overheid: vanaf 1 oktober in de 

bibliotheek Bladel of Hapert tijdens bemande 

openingstijden (Hapert: ma, wo, vr 14.00-17.00u). 

 

Hopelijk hebt u iets aan de bovenstaande tips. Mocht u er 

tegenaan lopen dat iets digitaal geregeld moet worden en 

lukt het u niet om dit zelf op te lossen? U mag mij als 

ouderenconsulent altijd bellen en dan kijken we samen of 

ik u op weg kan helpen of dat er andere hulp is die we voor 

u kunnen inschakelen. Ik ben te bereiken op 06-16028677 

of l.beekman@bladel.nl. 
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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 Sterakkers 3  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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