
 

 

SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 

Mededelingen  
december 2021 tot en met maart 2022 

15e jaargang  nr. 1 

 

Beste senioren van Hoogeloon, 

Zoals u natuurlijk al weet en verderop ook nog kunt 

lezen hebben wij ook dit jaar de gezellige samenkomst 

en viering van het Kerstfeest met een goed verzorgd 

diner moeten afzeggen. Voor ons als bestuur van de 

vereniging is het een zwaar besluit geweest, zeker omdat 

wij weten dat veel deelnemers hier lang naar uitkijken.  
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Maar helaas, met de 1,5 meter-regel, waar wij rekening 

mee moesten houden, is het niet meer mogelijk en 

ongezellig, om dit door te laten gaan. 

Daarom kunnen wij alleen maar hopen dat 2022 een 

beter jaar zal worden. Liefst zelfs zonder corona. Zoals 

u ook verderop kunt lezen gaan wij er in ieder geval 

weer alles aan doen om u allen weer zoveel mogelijk bij 

de seniorenvereniging te betrekken. 

Jammer dat wij nu, in deze donkere jaartijd, bijna niets 

voor u kunnen organiseren om gezamenlijk te 

ondernemen. 

Hopelijk zal het met de kerstattentie van de 

seniorenvereniging, in samenwerking met de Hennekooi, 

nog een klein lichtpuntje zijn in de donkere dagen tot 

Kerst. 

 

Namens het voltallige bestuur van Seniorenvereniging 

Hoogeloon, wens ik u een Zalig Kerstfeest en een 

voorspoedig 2022 met, vooral, een goede gezondheid 

voor uzelf en allen die u dierbaar zijn. 

Jo Brans, voorzitter 
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Kerstattentie 

Ook dit jaar kon de kerstviering niet doorgaan. Heel erg 

jammer! Maar we vergeten u uiteraard niet. Tegelijk met 

dit Seniorenblaaike ontvangt u uw kerstattentie. We 

hebben gekozen voor een cadeaubon van de Hennekooi. 

Wissel hem in voor een mooi kerststukje, een bosje 

bloemen, een plant, lekkere chocola of iets anders. De bon 

is uiteraard ook volgend jaar nog in te wisselen. En 

natuurlijk mag u er ook iemand anders blij mee maken. 

We hopen dat u ervan geniet! 

Stichting Ouderen de Kempen 

Voor 2022 staan – onder voorbehoud – de volgende 

activiteiten gepland: 

Kringkampioenschappen biljarten libre in Reusel: 

5, 6, 12 en 19 maart 2022 

Culturele dag Hapert: 2 april 2022 

Koersbaltoernooi Hapert: 1 oktober 2022 

Kringkampioenschappen biljarten driebanden:  

23, 23 en 29 oktober 

Kringkampioenschappen Jeu de boules: 7 oktober 2021. 

 

Algemene Ledenvergadering 
Op 1 oktober jl. vond de Algemene Ledenvergadering 

plaats. Tijdens deze vergadering namen we afscheid van 

John Croese als voorzitter en bestuurslid. Ook langs deze 

weg willen we hem nogmaals hartelijk bedanken voor alles 

wat hij voor Seniorenvereniging Hoogeloon heeft gedaan. 

Ook mochten we Hanneke de Groot welkom heten als 

bestuurslid. Jo van Beers – van de Ven, Mien Janssen – de 

Laat, Wim en Stina Sleddens – Jacobs vierden hun 25- 
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jarig lidmaatschap. Zij ontvingen, tijdens de vergadering 

of thuis, hun oorkonde met bijbehorende attentie. 

Gefeliciteerd! 

 
 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering kunt u 

lezen op onze website. 

De Algemene Ledenvergadering voor 2022 staat gepland 

voor vrijdag 4 maart 2022, om 14.00 uur in den Anloôp. 

 

Overleden leden: 
29-11-2021: Jo Lavrijssen                                     68 jaar 

04-12-2021: Piet Kolsters                                      89 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Nieuwe leden: 
Tiny en Joke Vlemmix 

Hartelijk welkom! We hopen jullie snel te zien bij (een 

van) onze activiteiten. 
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Deze maand geen ONS 
U heeft het wellicht al in de ONS gelezen: vanwege 

teruglopende inkomsten uit advertenties is besloten om in 

2022 in plaats van 11 keer slechts 10 keer de ONS uit te 

brengen. Dat betekent dat het januarinummer dat u eind 

december zou ontvangen, wordt gecombineerd met het 

februarinummer. Eind januari ontvangt u deze. Ook in de 

zomer ontvangt u een keer een gecombineerd nummer en 

wordt dus ook een maand overgeslagen. 

 

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 € 341,70 mogen ontvangen. Het was ook dit jaar wat 

minder dan vorig jaar, dat ligt waarschijnlijk aan de 

nieuwe manier van stemmen, die is niet zo ‘senior-

vriendelijk’. Maar uiteraard zijn we er heel blij mee! Heel 

hartelijk bedankt voor uw stem, hier kunnen we weer 

mooie dingen voor doen. 
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Kruiswoordpuzzel 
Ook deze keer als extraatje weer een puzzel. Los hem op 

en mail de oplossing vóór 1 februari 2022 naar 

seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com. Onder de 

inzenders met het juiste antwoord wordt het boek 

‘Winterkost’ verloot ter waarde van € 20,00.  
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 

corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 

14 borstbeen 16 knaagdier 18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 

21 plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 

25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 

31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem 

40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 

48 Japans bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 

53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 

57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom 60 100 

vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op het toetsenbord 

66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 

5 halteplaats 7 voortreffelijk 8 sprookjesfiguur 9 Romanum 

Imperium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 

18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 

29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennis-

term 38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 

44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. 

vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere 

persoon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en 

andere 69 oosterlengte. 

 

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

Uit de inzenders is door Anneke Verhoeven een winnaar 

getrokken: Cor en Piet van den Heuvel. Zij ontvingen het 

boek Oud – Ieder wil het worden, niemand wil het zijn. 

Gefeliciteerd, Cor en Piet! 
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Contributie 2022 
De contributie blijft voor 2022 vastgesteld op € 18 per 

persoon. Ook de bijdragen voor de verschillende 

activiteiten worden niet gewijzigd. Allen wordt geen 

bijdrage meer gevraagd voor het koersballen. Zolang de 

activiteiten nog niet kunnen worden opgestart, zal alleen 

de basiscontributie worden berekend. 

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,-- 

Volksdansen Per halfjaar per lid  € 20,-- 

Gymnastiek Per halfjaar per lid € 21,-- 

Stoelgymnastiek Per halfjaar per lid € 22,-- 
 

Digihulp 
Wilt u meer online leren 

doen? Zoals beeldbellen of 

online lezen? Of wilt u 

weten hoe u online een 

coronatest kunt aan- 

vragen, de coronacheck-

app gebruikt of andere 

dingen online regelt? Sluit 

aan bij Online Digihulp.  
Elke werkdag van 11.30 uur tot 12.00 uur. Gratis. Online. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via de agenda op de 

website van Bibliotheek de Kempen: 

www.biblitoheekdekempen.nl. 
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OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN 
Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel 

verschil-lende vragen tegen. Deze maand vertel ik u graag 

wat over hulp bij geldzaken. 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. 

Onlangs bracht de GGD de Gezondheidsmonitor 2020-

2021 uit. Een van de vragen uit deze monitor gaat over 

financiën. Gemiddeld geeft vijf procent van de senioren uit 

de gemeente Bladel aan enige tot grote moeite te hebben 

met rondkomen. Ook KBO-PCOB spreekt zorgen uit over 

armoede onder ouderen. Financiële problemen gaan 

geregeld samen met schaamte of eenzaamheid. Dit terwijl 

verschillende organisaties binnen onze gemeente u kunnen 

helpen. Zij kunnen u ondersteunen met zaken zoals uw 

aangiftes, administratie of met u meekijken of er toeslagen 

zijn waar u wellicht recht op hebt, zoals zorgtoeslag, 

huurtoeslag of een aanvullende inkomensvoorziening. 

Hieronder zet ik verschillende diensten op een rij, met 

daarbij de hulp die zij kunnen bieden en hoe u met hen in 

contact kunt komen. 

Hulp bij belastingaangifte en zorg- of huurtoeslag – 

Seniorenvereniging Hoogeloon 

Vrijwillige belastinghulpen kunnen u helpen bij uw 

aangifte inkomstenbelasting. Ook kunnen zij u 

ondersteunen bij het aanvragen van uw zorg- of 

huurtoeslag. Deze belastinghulpen hebben via KBO 

Brabant opleiding en certificering gehad en worden met 

jaarlijkse bijscholingscursussen op de hoogte gehouden 

van wijzigingen in wet- en regelgeving. Bij Senioren-

vereniging Hoogeloon kunt u hiervoor contact opnemen 

met Jan van Rooij via 0497-592011. 
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Hulp bij administratie, geldzaken en formulieren – 

Welcordaad 

Het is best lastig om uw eigen administratie en geldzaken 

bij te houden. Al die brieven en formulieren, soms per 

post, soms digitaal. Rekeningen die betaald moeten 

worden. Ben u ook het overzicht wel eens kwijt? Een 

ervaren vrijwilliger van Welcordaad kan naar u luisteren 

en helpen om de controle terug te krijgen. Stap voor stap, 

met duidelijke uitleg en met aandacht voor uw situatie. Bij 

Welcordaad kunt u hiervoor contact opnemen met John 

Vlassak via 06-20991542 of 

johnvlassak@welzijndekempen.nl. 

 

Hulp bij formulieren en het begrijpen van regelingen – 

Sociaal Raadslieden 

Is het invullen van een formulier of het begrijpen van een 

regeling soms lastig? Vraag de Sociaal Raadslieden om te 

helpen. De Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het 

gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Zij helpen 

u om uw weg te vinden in de soms lastige en complexe wet- 

en regelgeving. Sociaal Raadsliedenwerk is gratis voor alle 

inwoners van de gemeente Bladel. Voor meer informatie 

kunt u op werkdagen tussen 9.00u en 11.00u terecht bij 

Maatschappelijke Dienstverlening via 0497-745544 of 

md@kem-pengemeenten.nl. 

 

Hulp bij geldzaken en schulden - Maatschappelijke 

Dienstverlening 

Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de 

schulden te raken en wilt u financiële problemen 

voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van 

schuldeisers? Wilt u meer informatie over het voorkomen 

van schulden, het afbetalen van schulden of als het niet 

meer lukt om er zelf uit te komen?  
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Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt.  

Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00u 

en 11.00u terecht bij Maatschappelijke Dienstverlening via 

0497-745544 of md@kempengemeenten.nl. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Twijfelt u of u hulp kunt gebruiken of vindt u het lastig 

om te bepalen bij welke organisatie u het beste hulp kunt 

vragen? Ik kom graag bij u langs om het er eens met u 

over te hebben. Samen bespreken we dan uw situatie en 

kijken we of er hulp is die we in zouden kunnen schakelen. 

U kunt mij bellen voor een afspraak op 06-16028677. 
 

 

Seniorendiner 
Het was fijn om de laatste maanden toch steeds een 

seniorendiner te kunnen organiseren. Zoals u wellicht weet 

proberen we dat iedere laatste woensdag van de maand te 

doen. Alleen in december even niet. Voor eind januari 

staat er wel weer een op de planning, deze keer bij de 

Vèssumse Hoeve. Mocht de horeca dan nog steeds om 

17.00 uur moeten sluiten, dan overwegen we om er een 

(late) lunch van te maken. Hou het Hoogeloontje in januari 

in de gaten, daarin volgt meer informatie. 
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Bestuur Seniorenvereniging Hoogeloon 

 
Voorzitter: 

Jo Brans Sterakkers 3  06-38920425 

 

Secretaris en ledenadministratie: 

Rianne Beerens Driesboom 7 682247 

 riannebeerens@hotmail.com 

Penningmeester: 

Jan van Riet Hoofdstraat 9 682038 

 

Bestuursleden: 

Joke Gerritsen Jan Goossensstr. 11 682175 

Anneke Verhoeven Jan Goossensstr. 17 682008 

Hanneke de Groot Dyckmeesterstraat 3 0644804308 
 

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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