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Notulen Algemene Ledenvergadering 
Vrijdag 4 maart 2022 om 14.00 uur in d’n Anloôp. 

 
1. Bij binnenkomst wordt aan de leden koffie/thee en een lekkere koek aangeboden.  

 

2. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn ongeveer 60 leden 

aanwezig.  

Hij geeft aan dat de presentatie van de Zuidzorg helaas niet door kan gaan. Malou Kremers zal nog iets 

vertellen over het project Digitaal vaardig en de vitaliteitsdag.  

Het is een zwaar jaar geweest voor veel mensen in verband met corona. Heel veel activiteiten konden 

niet doorgaan, we hopen dat het dit jaar een stuk beter zal gaan en we corona achter ons kunnen laten 

en dat het een normaal jaar kan worden.  

Hij staat even stil bij de acht leden die in 2021 zijn overleden door het noemen van hun namen. Voor 

hen wordt een minuut stilte gevraagd. Op zaterdag 5 maart wordt voor hen een H. Mis opgedragen. 

 

3. Huldiging jubilarissen 

Dit jaar vieren negen leden hun zilveren jubileum:  

Annie Beerens – Mollen, Jac van Doormalen, Jeanne van Gorkum, Miet Michiels – Lemmens, Lena 

Rademakers – van de Sanden, Truus Tholen – Lemmens, Sjaak Vermeulen, Coby van Wanrooij – 

Nederveen en Jaan Wouters – Timmermans. De aanwezige jubilarissen worden van harte gefeliciteerd 

met hun jubileum en ontvangen ter vergadering hun oorkonde, een mooie bos bloemen of een 

kaaspakketje. Degenen die niet aanwezig konden zijn ontvangen hun felicitaties thuis. 

De voorzitter noemt wat wetenswaardigheden uit 1997, het jaar waarin de jubilarissen lid werden van 

toen nog KBO-Hoogeloon.  

 

4. Mededelingen 

a. Helaas zijn de dames van Zuidzorg verhinderd om de presentatie over met name valpreventie te 

geven. Ze hebben beiden een coronabesmetting in huis, zodat het niet verantwoord is om vandaag 

hier voor de groep te staan. U houdt deze presentatie uiteraard nog te goed van ons, we zullen hier 

binnenkort een afspraak voor maken om deze op een vrijdagmiddag in den Bogerd in te plannen. 

b. Ook de ouderenconsulent van de Gemeente, Loes Beekman, kan vandaag niet aanwezig zijn. Ze 

laat weten dat ze de komende tijd regelmatig in de verschillende dorpen, dus ook in Hoogeloon, 

aanwezig zal zijn tijdens een inloopspreekuur. Het eerste spreekuur staat gepland voor a.s. 

donderdag, 10 maart van 10 tot 12 uur in den Bogerd. U kunt bij haar terecht met vragen over 

bijvoorbeeld zorg, welzijn, wonen of eenzaamheid. Op een laagdrempelige en persoonlijke manier 

gaat ze dan samen met u op zoek naar alle mogelijke oplossingen. Ook de 

vrijwilligersondersteuner en mantelzorgondersteuner zullen dan aanwezig zijn. U kunt die ochtend 

langskomen om kennis te maken, vragen te stellen of een afspraak in te plannen voor een 

persoonlijk gesprek. Loop gerust even binnen! Er zijn geen kosten aan verbonden. 

c. Leden die hulp nodig hebben bij het maken van de keuze welke AOW-variant (gehuwden of 

alleenstaanden) kunnen hiervoor terecht bij vrijwilligers van het WLZ-team van KBO-Brabant. Dit 

speelt met name als een van beide gepensioneerden wordt opgenomen in een verzorgingstehuis. 

De hogere alleenstaanden-variant lijkt soms aantrekkelijker maar kan grote nadelige financiële 

gevolgen hebben. Indien gewenst komt een vrijwilliger bij u aan huis om uitleg te geven; vaak 

volstaan een of twee bezoekjes. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een bijdrage van € 25 
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gevraagd. Meer informatie en het telefoonnummer waar u zich kunt aanmelden komt in het 

eerstvolgende Seniorenblaaike. 

d. Omdat het lang onduidelijk was of carnaval afgelopen weekend gevierd kon worden is er door de 

carnavalsverenigingen in de gemeente Bladel al eerder besloten om de carnavalsoptochten en 

andere activiteiten te verplaatsen naar het paasweekend. U heeft hierover ook al in het 

Hoogeloontje kunnen lezen. Dat betekent dat ook het 55+matinee dat jaarlijks door de 

Lappelekkurs samen met ons georganiseerd wordt, is verzet. En wel naar zaterdagmiddag 16 april 

vanaf 15.00 uur. Hoewel het even wennen zal zijn aan een andere dag dan carnavalsmaandag 

belooft het een heel gezellige middag te gaan worden. Uiteraard in het gezelschap van de Raad van 

11, gezelschap Onder de Blauwe Hoed, met muziek van het Loons Kapelleke en enkele acts van 

de Bakkusavond. En als toetje nog een optreden van een ‘professionele’ tonprater: Hans 

Verbaarschot. Hij neemt ons op een humoristische manier mee terug naar de tijd van toen. Met 

natuurlijk een heerlijk stuk vlaai bij de koffie of thee en een hoop gezelligheid. We hopen veel 

leden te mogen ontmoeten op deze paaszaterdag. En hopelijk volgende keer weer gewoon om 

carnavalsmaandag. 

e. Na het niet zo heel goed verlopen optreden van de Deurdrukkers tijdens de laatste kerstviering in 

2019 hebben ze gevraagd of ze nog eens terug mochten komen om te laten zien dat ze het beter 

kunnen. Door corona is dat wat vertraagd, en helaas is ook de groep wat uitgedund. Het sextet zal 

een optreden verzorgen op vrijdag 1 april (geen grap!) in Den Bogerd. Nog even onder 

voorbehoud of den Bogerd vrij is. Het optreden begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 

uur. Vanaf 14.15 staat de koffie klaar! 

f. Een mededeling van huishoudelijke aard: op tafel liggen briefjes die je kunt invullen in de pauze, 

dan worden de consumpties direct na de vergadering gebracht. 

 

 

5. Notulen van 1 oktober 2021. 

De notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen, met dank aan de secretaris, goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag 2021 

Het jaarverslag wordt door de secretaris gepresenteerd. Hierop worden geen op- of aanmerkingen 

gegeven. 

 

7. Financieel verslag 

Het financieel verslag wordt door de penningmeester gepresenteerd. Mede omdat we niet veel hebben 

kunnen organiseren, sluiten we het jaar af met een positief saldo van € 696,79,--. De contributie en 

subsidie van gemeente zijn onze belangrijkste inkomsten. De bijdragen van de leden voor de 

activiteiten hebben we in 2021 niet geïncasseerd, omdat deze veelal niet konden doorgaan. Vanuit de 

Rabo ClubSupport is een bedrag van € 341,70 ontvangen. Jan licht de verschillende posten even kort 

toe. Er zijn verder geen vragen over het financieel verslag. 

 

De penningmeester wordt bedankt voor het overzicht en zijn duidelijke uitleg. 

 

8. Kascommissie 

Door de kascommissie, bestaande uit Annie van Beers en Riek Coppelmans, zijn de financiën 

gecontroleerd en in orde bevonden. 

Zij verlenen decharge aan het bestuur, met dank aan de penningmeester. 

Annie geeft nog even aan dat Jan tijdens de kascontrole alles goed uitlegt. Het is daarom voor iedereen 

goed te doen om een keer te kas te controleren. 

Nieuwe kascommissie: Riek Coppelmans en Gerrit van Schaik. 
 

9. Bestuursverkiezing’ 

Volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar: Rianne Beerens en Anneke Verhoeven. 

Aangezien er geen nieuwe kandidaten zijn stelt de voorzitter voor om deze keer niet schriftelijk maar 

met handopsteken te stemmen. Hij verzoekt de leden om met handopsteken aan te geven als ze vóór de 
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herbenoeming van Rianne zijn, en vóór benoeming van Anneke. 

Beiden worden met overgrote meerderheid en applaus herkozen in hun functie. 

 

10. Pauze, met een worstenbroodje en kopje koffie of thee. 

De voorzitter verzoekt de leden om op de briefjes die op tafel liggen alvast aan te geven wat ze na 

afloop van de vergadering willen drinken. 

 

11. Activiteiten 

a. Het Seniorendiner staat gepland voor iedere laatste woensdag van de maand om 17.00 uur, rond 

19.00 uur gaan we meestal weer naar huis. Vorige maand zijn we weer begonnen, deze keer bij de 

Vèssumse Hoeve. Er waren 25 deelnemers en het was er heel goed eten. We willen graag naar 40 

deelnemers. Ideaal voor alleenstaanden, het is gezellig om samen te eten. Laatste keer was het 

€17,50, voorheen was het € 15. Maar veel hoger willen we ook niet gaan. Wellicht gaan we eind 

maart naar het Nekkermenneke, maar daar moeten nog afspraken mee gemaakt worden.  

b. Tijdens en na de vorige vergadering in oktober hebben we geïnventariseerd of er nog belangstelling is 

voor het kienen en koersballen. Helaas kwam hier maar weinig respons op. Daarom hebben we 

besloten om deze activiteiten – in ieder geval voorlopig – niet op te starten. Mocht er toch weer 

belangstelling zijn, laat het dan horen. Zeker als je met meer mensen bent kunnen we het wellicht 

weer organiseren.  

c. Kaarten en bridgen in den Bogerd is enige tijd geleden weer opgestart. Om hieraan deel te nemen 

hoeft men geen lid van de Seniorenvereniging te zijn, iedereen is welkom om aan te sluiten. 

d. Het fietsen op woensdagmiddag start weer de eerste woensdag in mei (4 mei). We zorgen voor een 

mooie route met onderweg gelegenheid om ergens aan te leggen (wel op eigen kosten). We hopen dat 

er wat meer belangstelling voor komt, het is altijd gezellig èn gezond om samen te fietsen. Vertrek 

om 13.30 uur bij den Bogerd. Snelheid wordt altijd aangepast aan de wensen van de groep. 

e. Tot en met eind april vertrekt de wandelgroep om 13.30 uur op woensdag bij den Bogerd. 

f. Het Volksdansen is gestart op dinsdagmiddag. Helaas is ook hier de groep wat uitgedund, het zou 

heel fijn zijn als er nieuwe deelnemers bij komen, zowel dames als heren zijn van harte welkom. Kom 

gerust eens kijken of meedoen, ze starten om 14.00 uur. Met natuurlijk een kop koffie of thee, in den 

Bogerd. 

g. Op donderdag om 9.30 uur start de ‘gymclub’ hier in den Anloop, onder leiding van Ed Kennis. 

h. Op woensdag is er stoelengym voor de wat minder mobiele leden. Deze is in den Bogerd, start om 

10.30 uur en duurt tot 11.15 uur, met na afloop koffie of thee om even na te praten. Ook onder leiding 

van Ed Kennis. 

i. Het valt niet mee om een betaalbare dagreis te organiseren. Om het een beetje betaalbaar te houden is 

eigenlijk een volle bus nodig, en zo veel deelnemers hadden we ook voor de coronatijd niet. We 

organiseerden het toen samen met KBO Casteren, maar zij hebben besloten om geen dagreis meer te 

organiseren. Als er nog voldoende belangstelling vanuit onze leden is, kunnen we overwegen om aan 

te sluiten bij KBO Hapert. Maar ook dan moeten we wel weten dat er nog voldoende belangstelling 

is. Wie van de aanwezigen heeft in principe belangstelling om mee te gaan? We begrijpen dat dat 

afhankelijk zal zijn van de bestemming, het programma en de prijs, maar het gaat nu even om zijn 

algemeenheid. Vanuit de zaal komt de vraag of het niet leuk is om een keer naar de Keukenhof of de 

Floriade te gaan. Daar moet je wel mobiel voor zijn. Ook door de werkgroep Zomeractiviteiten wordt 

vaak een dagreis georganiseerd. 6 leden geven aan belangstelling te hebben een dagreis. 

j. De vrijdagmiddagactiviteiten liggen ook al twee jaar stil, maar we hebben nog wel enkele 

onderwerpen/sprekers die we zouden kunnen uitnodigen. Als het goed is starten we dus op 1 april met 

een optreden van de Deurdrukkers en wellicht kan ook de presentatie van Zuidzorg nog in het 

voorjaar plaatsvinden. In september kunnen we dan weer andere onderwerpen of bijvoorbeeld een 

filmmiddag inplannen. 

k. Tijdens de vorige vergadering is geopperd om ‘praatmiddagen’ te organiseren. Wellicht kunnen we 

deze afwisselen met de vrijdagmiddagbijeenkomsten. Wordt zo nog toegelicht door Hanneke. 
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l. Onderhoud kerkhof iedere 1e en 3e woensdag van de maand. Nieuwe deelnemers zijn welkom. 

m. Andere ideeën zijn welkom! 

n. Hanneke had het voorstel om een leesclub in te stellen. Ze licht dat graag even verder toe. 

Hanneke: 

We krijgen allemaal de Ons, daar staan vaak leuke artikelen in, maar ook wel eens boeken die worden 

besproken. Bijvoorbeeld het boek Wat doen we met de spullen? Iedereen denkt er wel eens aan: wat 

moet ik ermee, het staat maar te verstoffen. Uiteindelijk moet alles een keer weg, nu kun je zelf nog 

over beslissen. Het idee is om daar eens met een groepje van 6-10 mensen over te praten. Ander idee: 

is het boek Een sleutel naar het Walhalla, opening voor een mooie pensioenbeleving. Misschien ook 

voor mensen die binnenkort met pensioen gaan. Het is niet nodig dat iedereen de boeken dan 

helemaal gelezen heeft. Als het onderwerp leuk is kunnen we daar samen over praten. Hanneke heeft 

wel ideeën en thema’s om het aan te sturen. Kortom: met een groepje mensen over een boek of een 

ander onderwerp samen praten. In het Seniorenblaaike komt meer informatie, ook hoe je je op kunt 

geven en hoe we starten. We merken dan wel of er belangstelling voor is.  

Vanuit de zaal komt de opmerking dat het lijkt op de koffieochtenden over de Kleine Beerze,  daar 

zijn gespreksgroepen bij verschillende cafés, wellicht binnenkort ook bij de Ruurhoeve.  

 

12. Wat kan Zuidzorg voor u betekenen? Zowel algemeen en valpreventie 

Presentatie door Annet van Gerwen en Esther van der Meijde van Zuidzorg 

Zoals eerder aangegeven hebben zowel Annet als Esther huisgenoten met een coronabesmetting 

waardoor het niet verantwoord is om vandaag hier aanwezig te zijn. We houden hun presentatie nog te 

goed. We bekijken of we deze spoedig op een vrijdagmiddag kunnen inplannen. 

 

13. Digitale vaardigheden en vitaliteitsdag 

Malou Kremer, voorzitter van het bestuur van Zorgcoöperatie Hoogeloon praat de aanwezigen bij over 

de stand van zaken van twee werkgroepen die destijds samen met de dorpsraad zijn opgezet. Een van 

de werkgroepen is bezig met het project digitale vaardigheden. Het wordt steeds belangrijker om met 

een computer te kunnen omgaan. De bibliotheek geeft bijvoorbeeld cursussen, maar met dit project 

wordt het probleem achter het probleem aangepakt. Bijvoorbeeld als je computer weer eens niet doet 

wat jij wil… Dan heb je iemand nodig die je even verder kan helpen, een ‘digimaatje’. Ook het PON 

en de gemeente zijn hierbij betrokken. Het is belangrijk dat het veilig is. Op 15 maart is er een 

bijeenkomst met PON en een aantal genodigden om het verder uit te werken. Ideeën zijn welkom!  

Denk ook eens aan Seniorweb, die kunnen wellicht ook bijdragen. 

 

Een ander project, op fysiek vlak, is het opzetten van een kwiek-beweegroute. Hiervoor heeft Ad 

Pijnenborg al eens het initiatief genomen. Op meerdere plaatsen is zo’n beweegroute al gerealiseerd,  

in Hapert beginnen ze daar binnenkort ook mee. Uiteraard is hiervoor medewerking van de gemeente 

nodig. Een beweegroute is een (wandel)route in het centrum met bepaalde tegels met opdrachten, voor 

jongeren en ouderen, en bijvoorbeeld paden waar je iets moet doen. Met een groep een rondje 

wandelen met allerlei bewegingen of oefeningen. Wordt vervolgd. 

 

Malou licht ook nog even de rol van dorpsondersteuner Rian Gooskens toe. Mensen uit Hoogeloon 

kunnen ook bij haar terecht met vragen. Ze wordt betaald door de Zorgcoöperatie en werkt uiteraard 

samen met Loes Beekman, die deze rol voor de hele gemeente Bladel vervult. Mochten er vragen of 

zijn laat het dan gerust weten. 

 

Ze vraagt ook aandacht voort de kookgroep: sommige mensen kunnen niet deelnemen aan het 

seniorendiner. Voor hen is er de kookgroep op dinsdagmiddag. Daar zijn ze van harte welkom om aan 

te sluiten. 
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Walters Ansems geeft aan dat, mede naar aanleiding van een artikel in de Ons van november, ook in 

Hoogeloon het initiatief is genomen voor een vitalilteitsdag. Hierover is op 17 maart een eerste 

bijeenkomst, met onder andere de seniorenvereniging, de dorpsraad, zorgcoöperatie en 

huisartsenpraktijk. Meer informatie komt te zijner tijd in het Hoogeloontje.  

 

14. Rondvraag  

Gevraagd wordt of het mogelijk is om weer samen te zingen. Vanuit de aanwezigen is er best wel wat 

belangstelling voor. Wellicht wil de dirigent van het kerkkoor deze groep begeleiden. De voorzitter 

zegt toe dit voorstel op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering te zetten. We zullen er 

serieus naar kijken.  

 

15. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en sluit de vergadering om 

16.00 uur. Hij nodigt eenieder uit om onder het genot van een drankje nog even na te praten. 

 

 

 
 

Rianne Beerens 

6 maart 2022  
 


