
 

 

SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 

Mededelingen  
april 2022 tot en met juni 2022 

15e jaargang  nr. 2 

 

Algemene Ledenvergadering 
Op 4 maart jl. vond de Algemene Ledenvergadering 

plaats. Tijdens deze vergadering waren er geen 

bestuurswisselingen. Wel werden Anneke Verhoeven en 

Rianne Beerens herkozen voor een nieuwe termijn van 

drie jaar. Dit jaar hebben veel jubilarissen:  

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 vierden hun 25- jarig 

lidmaatschap. 
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Zij ontvingen, tijdens de vergadering of thuis, hun 

oorkonde met bijbehorende attentie. Gefeliciteerd! 

 

Tijdens de vergadering kwam – opnieuw – de vraag om de 

herstart van het seniorenkoor/zanggroep. Of in ieder geval 

een mogelijkheid om samen te zingen. We hebben in het 

Hoogeloontje een oproep geplaatst voor een dirigent/ 

begeleider. Kent u iemand die dit zou willen en kunnen 

doen? Laat het even weten aan Jo Brans. Ook willen we 

graag weten wie er belangstelling heeft om mee te zingen. 

Aanmelden kan bij Jo Brans.  

 

Helaas waren de dames van Zuidzorg verhinderd om de 

presentatie over met name valpreventie te geven. U houdt 

deze presentatie uiteraard nog te goed van ons. Deze vindt 

nu plaats op vrijdagmiddag 22 april in den Bogerd. 

 

 
 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering kunt u 

lezen op onze website. 
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Optreden De Doordrukkers 
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. Het sextet zal een 

optreden verzorgen op vrijdag 1 april in Den Bogerd. Het 

optreden begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 

uur. Vanaf 14.15 uur staat de koffie klaar! 

 

Carnavalsmatinee op paaszaterdag 
Omdat het lang onduidelijk was of carnaval in februari 

gevierd kon worden is er door de carnavalsverenigingen in 

de gemeente Bladel al eerder besloten om de carnavals- 

optochten en andere activiteiten te verplaatsen naar het 

paasweekend. Dat betekent dat ook het 55+matinee dat 

jaarlijks door de Lappelekkurs samen met de senioren- 

vereniging 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 carnavals- 

maandag belooft het een heel gezellige middag te gaan 

worden. Uiteraard in het gezelschap van de Raad van 11, 

het 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 wijze mee terug naar de tijd van toen. Met 

natuurlijk bij binnenkomst 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 op carnavals- 

maandag! U bent van harte welkom! 
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Stichting Ouderen de Kempen 

Voor 2022 staan – onder voorbehoud – de volgende 

activiteiten gepland: 

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. 

 

Overleden leden: 
15-12-2021: Sjef Craninckx                                     88 jaar 

07-01-2022: Jan de Laat                                           89 jaar 

08-0202922: Lies Kennis – Senders                         83 jaar 

27-02-2022: Zus Peters – Kox                                  85 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Nieuwe leden: 
Jan van der Heijden 

Harrie Beijens 

Mieke Brom 

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

van) onze activiteiten. 

 

Onze activiteiten 
Behalve het kienen en het koersballen zijn al onze 

activiteiten weer opgestart. Zoals volksdansen, 

wandelen/fietsen, (stoelen)gym en het seniorendiner. 

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom! 
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Presentatie Zuidzorg 
Op vrijdagmiddag 22 april, aanvang 14.00 uur, volgt de 

presentatie van Zuidzorg. Annet en Esther zullen dan 

aangeven wat Zuidzorg voor u kan betekenen en vooral 

ook ingaan op de verschillende aspecten van valpreventie: 

wat kunt u zelf doen om de kans op vallen te verkleinen. 

We hopen op veel belangstelling voor deze interessante 

middag. U bent van harte welkom! 

 

Paasstukje maken bij Tizzer 
Op 6 en 8 april ’s avonds is er een gelegenheid om een 

mooi paasstukje te maken bij Julitte Gooskens van Tizzer 

op de Heuvelseweg. Zie onderstaande voorbeelden. Op 

onze website (www.seniorenvereniginghoogeloon.com) zijn 

ze groot en in kleur te bewonderen. U kunt kiezen uit een 

van de genoemde data en een van de drie stukjes. Wel 

graag op opgave vermelden welk stukje u wilt maken. De 

eigen bijdrage voor dit mooie paasstukje bedraagt € 35,--. 

Uiteraard met koffie/thee en iets lekkers bij aanvang en na 

afloop een drankje. Wilt u meer informatie of aanmelden? 

Neem dan even contact op met Joke Gerritsen, telefoon 

682175. Aanmelden kan tot 1 april a.s. 

  

 
                    1                                2                            3 
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Kruiswoordpuzzel 
Ook deze keer als extraatje weer een puzzel, nu een iets 

pittigere doorloper. Los hem op en mail de oplossing vóór 

1 mei 2022 naar seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com. 

Onder de inzenders met het juiste antwoord wordt een 

cadeaubon verloot om met twee personen te gaan eten bij 

het eetpunt van Zorgcoöperatie Hoogeloon op een dinsdag 

om 12.00 uur in den Bogerd.  
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met de 

corresponderende letter. 

Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 

2 Australische struisvogel; brandstof; stand - 3 Engelse 

graanjenever; mannelijk varken; blauw-paars; pl. in Gelderland 

- 4 dierentuin in Amsterdam; zonder haar; pus - 5 nogal groot; 

duivenhok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; witjes; 

bevlieging - 7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 

8 namelijk; als onder; tuinvogel; oxidatie - 9 lage mannenstem; 

haspel; afgebroken stuk; pausennaam - 10 gravure; pijnlijk 

ongemak; schaakstuk - 11 huidplooi; bloeimaand; 

Scandinaviër; 100 vierkante meter - 12 erfelijke factor; 

familielid; warme luchtstreek. 

Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; 

afsluiting - 3 ontstekingskoord; uitblinker; provinciehoofdstad 

- 4 water in Friesland; eethuis; opbergplaats - 5 pl. in 

Gelderland; onbuigzaam; Zuid-Amerikaans lastdier - 

6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch gebergte; Oosters 

tapijt; ijzeren mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; smekend 

verzoek - 9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas - 

10 niets uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht 

bootje - 12 bekeuring; welpenleidster; a priori - 13 eetbare 

stengelplant; uitbouw aan een huis - 14 wending; zuiver 

gewicht; naaldboom. 

 

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

Uit de inzenders is door Hanneke de Groot een winnaar 

getrokken: Franka Mollen. Zij heeft haar prijs inmiddels 

ontvangen. Gefeliciteerd, Franka! 
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Samen een boek lezen 

In ONS, het magazine voor ouderen, staan regelmatig 

interessante boeken besproken. Mij maakt dat altijd 

nieuwsgierig: wat staat erin, waar gaat het precies over? 

Het zijn altijd thema’s die voor ons senioren interessant 

zijn. 
 

Voorbeelden: 

- Een sleutel naar het Walhalla, openingen voor een 

mooie pensioenbeleving, door Martin Reekers. Iedereen 

roept als je met pensioen gaat dat je vooral moet gaan 

genieten. Maar is dit alles? 

- Wat doen we met de spullen? Door Dick Wittenberg. 

Wat blijft er na je overlijden in de nalatenschap en wie 

gaat daarvoor zorgen? 

- Verpleegthuis, wat ik leer van mijn huisgenoten met 

dementie, door Teun Toebes. Hoe we omgaan met 

mensen met dementie en de vraag of het ook anders kan. 

Graag ga ik met een groepje van 4 tot 6 mensen in 

gesprek over deze thema’s aan de hand van een boek. Ik 

stel me voor dat we eens in de maand bij elkaar komen. 

Per keer spreken we af welk boek we op de agenda 

zetten. Ook kunnen we meer bijeenkomsten aan een 

boek besteden, als er veel gespreksstof uit voortkomt.  
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Hiervoor hoeft u het boek niet per se te lezen. Ik bereid 

deze bijeenkomsten voor met een inleiding over het boek 

en vragen die bij mij hierbij opkomen. 

 

Voor wie dit ook interessant lijkt en graag zo’n gesprek 

met anderen aangaat kan zich opgeven bij: 

Hanneke de Groot, Dyckmeesterstraat 3, tel.: 541128 
 

Lenteconcert Kempisch Senioren Orkest 
Het Kempisch Senioren Orkest presenteert op zondag 

24 april haar jaarlijks Lenteconcert in Gemeenschaps- 

huis Den Tref te Hapert. Het concert begint om 13.30 

uur en duurt tot uiterlijk 15.30 uur. Het belooft een 

gezellige muzikale middag met herkenbare mooie 

blaasmuziek te worden. Als gast is de Never Mind Jazz 

Band uitgenodigd. 

 
U wordt op zondag 24 april bij binnenkomst verwel-

komd met een kop koffie of thee en er wordt u een fijne 

middag met muziek aangeboden. En dit alles is ook dit 

jaar gratis. Om de kosten toch enigszins binnen de 

perken te houden wordt er tijdens de pauze een loterij 

gehouden. Ook bij dit lenteconcert bent u van harte 

welkom! 
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Alleenstaanden- of gehuwden-AOW? 
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 gevraagd. Bent u geïnteresseerd in een gesprek en 

advies, dan kunt u bellen met KBO-Brabant: (073) 644 

40 66. Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd 

en iemand van het WLZ-team neemt dan contact op. 

 

Gratis online cursussen voor iedereen!  
Wilt u beter leren omgaan met de computer, tablet of 

smartphone? Bijvoorbeeld om e-mails te versturen, 

foto’s te bewerken of WhatsApp te gebruiken en nog 

veel meer. Dat kan thuis of in de bieb met de gratis 

SeniorWeb cursussen via de Bibliotheek. Voor iedereen, 

jong en oud! Het is gratis en u hoeft geen lid te zijn van 

de bibliotheek. Schrijf u in bij de bibliotheek bij u in de 

buurt. U krijgt dan een account waarmee u aan de slag 

kunt! Zie www. bibliotheekdekempen.nl/vestigingen 

voor contactgegevens van de bibliotheken in de Kempen. 
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Vitaliteitsdag 
Op donderdag 9 juni wordt er een zogenaamde 

Vitaliteitsdag georganiseerd in Hoogeloon. Dit doen we 

samen met de werkgroep Sport en bewegen van de Zorg-

coöperatie, KBO-Brabant, een huisarts en -assistente, 

fysiotherapeut en Kempen TV. De deelnemers lopen in 

duo’s een parcours met verschillende metingen/gesprekken 

die ca. 10 minuten duren.  

Aan bod komen onder 

andere bloeddruk-

meting, BMI, knijp-

kracht, wandeltest, 

test ogen en oren, 

informatie over 

voeding en alcohol.  

 
 

Al met al een heel interessant evenement! Houd het 

Hoogeloontje in de gaten voor meer informatie. 

 

In het kort: 
- Vrijdag 1 april, 14.15 uur: muzikale middag met de 

Doordrukkers 

- 6 en/of 8 april Paasstukje maken bij Tizzer 

- Zaterdag 16 april, 15.00 uur, 55+matinee met de 

Lappelekkurs in den Anloôp 

- Vrijdag 22 april, lezing van de dames van Zuidzorg 

over onder andere valpreventie. Aanvang 14.00 uur in 

den Bogerd 

- Zondag 24 april, Lenteconcert door het Kempisch 

Senioren Orkest in den Tref in Hapert, om 13.30 uur. 

- Donderdag 9 juni: Vitaliteitsdag 
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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: 

Harrie Seuntiëns Torenstraat 2A 681576 
 

 

 

 

 

 

 

 
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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