
 

 

SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 

Mededelingen  
juli 2022 tot en met september 2022 

15e jaargang  nr. 3 

 

Zomeractiviteiten 50+-ers 
De zomer en daarmee de zomervakantie staat weer voor 

de deur. Gelukkig is er dit jaar weer van alles mogelijk. 

De werkgroep Zomeractiviteiten is dan ook blij u een 

groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten te kunnen 

aanbieden. Natuur, cultuur, creativiteit, sport en musea 

wisselen elkaar af. Door de enthousiaste inzet van de 

werkgroepleden zijn er 27 activiteiten vastgelegd. Deze 

Zomeractiviteiten worden georganiseerd voor iedereen 

vanaf 50 jaar uit de gemeente Bladel. De 

Zomeractiviteiten zijn dit jaar van maandag 1 augustus 

tot en met vrijdag 19 augustus.  
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Het informatieboekje waar alle activiteiten in staan 

ontvangt u tegelijk met dit Seniorenblaaike. Kijk het 

snel in en bepaal aan welke activiteiten u wil deelnemen. 

En uw partner, vriend, vriendin of buurvrouw/man wil 

vast ook wel ergens aan meedoen.  

De inschrijving start aanstaande zondag, 3 juli, en 

eindigt op 17 juli. Het zou heel fijn zijn als u zich online 

(digitaal) aanmeldt voor de activiteiten waaraan u wilt 

deelnemen. Maar u kunt ook het inschrijfformulier dat 

bij het informatieboekje zit invullen en in de bus doen 

op Driesboom 7.  

De Zomeractiviteiten zijn een samenwerkingsverband 

tussen de seniorenverenigingen Bladel, Netersel, 

Hoogeloon, Casteren en Hapert. In de werkgroep zijn 

alle dorpen vertegenwoordigd door leden van deze 

seniorenverenigingen. Om deel te nemen hoeft u geen lid 

te zijn van een seniorenvereniging. Iedereen van boven 

de 50 is welkom om te genieten en zich te laten verrassen 

door de activiteiten. 

 

 
          Hoogeloon, Netersel, Casteren, Hapert 

 

Wat gaat u kiezen? Een creatieve workshop bij Koos 

Linnemans, een bezoekje aan het DAF-museum, een 

bedrijfsbezoek of misschien de dagtocht? Er is keus 

genoeg en voor elk wat wils… 

 

Wij hebben er zin in, doet u ook (weer) mee?  
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Optreden De Doordrukkers 
Op 1 april konden we met een mooi gezelschap genieten 

van het optreden van de Doordrukkers. Met zo’n 40 

aanwezigen was de zaal mooi gevuld. Ook door de mensen 

van de zorgvilla en de dagbesteding werd volop 

meegezongen met onder andere O Heideroosje, de 

Zuiderzeeballade en Paradiso. De Doordrukkers speelden 

lekkere meezingers en herkenbare liedjes. De sfeer zat er 

in ieder geval goed in. Omdat er die dag wat sneeuw 

gevallen was kwam ook de Sneeuwwals mooi uit. Het was 

een gezellige meezingmiddag, met als afsluiting het 

verzoeknummer Sierra madre del sur.  

We hebben ervan genoten! 
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Stichting Ouderen de Kempen 

Voor 2022 staan – onder voorbehoud – de volgende 

activiteiten gepland: 

Koersbaltoernooi Hapert: 1 oktober 2022 

Kringkampioenschappen biljarten driebanden:  

23, 23 en 29 oktober 

Kringkampioenschappen Jeu de boules: 7 oktober 2021. 

 

Overleden leden: 
08-04-2022: Lena van Hoof                                      84 jaar 

??-04-2022: Huub Bogaars                                       77 jaar 

25-05-2022: Corrie van de Ven - Swaanen              86 jaar 

07-06-2022: Tiny Kanters – de Koning                    77 jaar 

09-06-2022: Leo Brok                                                 89 jaar 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Nieuw lid: 
Petra Castelijns - Lemmens 

Van harte welkom, Petra. We hopen je te zien bij (een van) 

onze activiteiten. 

 

Ledenvoordeel 
Als lid van Seniorenvereniging Hoogeloon krijgt u korting 

bij diverse lokale winkeliers: Durlinger Schoenen in 

Bladel, Tuincentrum Coppelmans in Veldhoven, van 

Bommel opticiens in Hapert, Van den Borne opticiens in 

Hapert en Bladel. Vraag vooraf wel even naar de 

voorwaarden. Als lid van Seniorenvereniging Hoogeloon 

bent u ook automatisch lid van KBO-Brabant. Ook dat 

heeft zo zijn voordelen. Deze vindt u onder het kopje 

‘diensten’ op www.seniorenvereniginghoogeloon.com 
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Volksdansen wordt Werelddansen 
Het volksdansen ligt even stil in de zomermaanden. Op 

dinsdag 6 september gaan we weer van start. Omdat het 

dansen meer inhoudt dan alleen het traditionele 

volksdansen en omdat er ook meer moderne culturele 

dansen en lijndansen aangeboden worden, dekt de term 

‘werelddansen’ beter de lading. Vanaf september gaan we 

dus op dinsdagmiddag werelddansen. Wie mee wil dansen 

is dan om 14.00 uur van harte welkom om mee te doen! 

 
 

Bibliotheek in het steunpunt 
Sinds vorige maand zijn de kasten in den Bogerd gevuld 

met boeken. Dus kom naar het Steunpunt en begin met 

lezen! U bent van harte welkom van maandag tot en met 

vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt boeken meenemen 

en omruilen. Ook kunt u boeken die u niet meer leest 

achterlaten in het Steunpunt. Iedereen is van harte 

welkom, jong en oud. Er staan ook kinderboeken. 

U hoeft niets te laten regis-

treren en u bent niet aan tijd 

gebonden. Maak dus gebruik 

van deze mogelijkheid. Heel 

veel leesplezier! 
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Zweedse puzzel 
Ook deze keer als extraatje weer een puzzel, nu een 

Zweedse puzzel. Mail de oplossing vóór 1 augustus 2022 

naar seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com of zet hem 

op een briefje en doe het in de bus op Driesboom 7. Onder 

de inzenders met het juiste antwoord wordt een 

tijdschriftpakket met wat lekkers verloot.  
 

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

Jo Jansen – Castelijns heeft de prijs, met zijn tweeën eten 

bij het steunpunt, gewonnen. Hopelijk hebben ze hier al 

lekker van genoten of gaan ze dat binnenkort doen. 

Gefeliciteerd, Jo! 

 

Vitaliteitsdag 
Op donderdag 9 juni vond de Vitaliteitsdag plaats in d’n 

Anloôp. Deze organiseerden we samen met de werkgroep 

Beweging en gezondheid (Dorpsraad), Zorgcoöperatie 

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

fysiotherapeut Ed Kennis.  

 
7  



Er was veel belangstelling voor, zo’n 65 deelnemers, 

waarmee de dag helemaal volgepland was. Zij liepen in 

duo’s een parcours met verschillende metingen/ 

gesprekken die steeds ongeveer 10 minuten duurden. Aan 

bod kwamen onder andere bloeddrukmeting, BMI, 

knijpkracht, wandeltest, ogen- en orentest, informatie over 

voeding en alcohol. 
 

 
Zo’n dag is voor herhaling vatbaar! 

 

Leerzame presentatie Zuidzorg 
Op vrijdagmiddag 22 april, praatte Annet en Esther van 

Zuidzorg de aanwezigen bij over wat Zuidzorg zoal doet. 

Denk aan wijkzorg thuis (het belangrijkste deel van hun 

taak), thuiscoaches, personenalarmering, maaltijd 

bezorgen en het begeleiden van een zorgtraject, 

bijvoorbeeld bij beginnende dementie. Thuiszorg kan 

geregeld worden vanuit het ziekenhuis, via de huisarts 

maar u kunt ook rechtstreeks zelf contact opnemen. Als er 

een indicatie is wordt de zorg vergoed door de 

zorgverzekering, zonder eigen risico. Voor mensen die veel 

zorg nodig hebben of voor wie wellicht opname nodig is 

wordt de zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg.  
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Dan is er wel een eigen bijdrage nodig, afhankelijk van het 

inkomen. 

In het kader van valpreventie wordt benadrukt hoe 

belangrijk het is om op de been te blijven. Veel ouderen 

vallen met de fiets, maar ook thuis. Gevolgen zijn vaak 

breuken (heup!) of hoofdwonden. Meespelende factoren 

zijn balans, schoeisel, gezondheidsproblemen 

(duizeligheid), lage bloeddruk, looppatroon, ogen (op tijd 

laten testen!) inrichting van huis (geen matjes), angst om te 

vallen, medicatiegebruik en afnemende spierkracht. 

 
Advies: maak uw huis op tijd seniorproef, gebruik de 

rollator en vraag indien nodig alarmering aan. 

 

Verder kregen we uitleg over de verschillende 

hulpmiddelen die aangevraagd kunnen worden. Zoals een 

druppelbril, hulpmiddelen om steunkousen aan en uit te 

doen, die het douchen vergemakkelijken of die het 

makkelijker maken om in en uit bed te gaan. Maar ook 

apparatuur om zelf de bloeddruk of zuurstofgehalte te 

meten. Verder kunnen elastische veters, grote 

nagelknippers en speciale lepels en openers het leven 

vergemakkelijken. En bijvoorbeeld hulpmiddelen om 
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medicijnen in te nemen, maar die ook een signaal geven als 

de medicijnen niet op tijd worden ingenomen. 

 

Alles bij elkaar was het een heel leerzame middag! 

Bedankt, Annet en Esther. 

 

 
 

Zingen bij Levenslust in Hapert? 
Helaas lukt het niet om in Hoogeloon een zanggroep voor 

senioren op te starten, maar senioren uit Hoogeloon die 

graag in een groep zingen kunnen voortaan terecht bij 

Levenslust, het koor van KBO-Hapert! Dit koor bestaat al 

ruim 25 jaar, heeft ongeveer 27 leden, waarvan het 

grootste deel vrouwen. Ze repeteren iedere dinsdag van 

10.00 tot 11.00 uur in Den Tref in Hapert, met daarna even 

gezellig samen koffiedrinken. Ze heten Hoogeloonse 

mensen van harte welkom! Dus aarzel niet en sluit aan. 

Mocht u vooraf meer informatie willen, bel dan even met 

Jo Brans, 06 38 92 04 25. 
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Gezellig 55+matinee op paaszaterdag 
Het was misschien even wennen, maar wat hebben de 

aanwezigen genoten van het 55+-matinee, met gezellige 

carnavalsmuziek en leuke optredens! Hopelijk volgend 

jaar weer gewoon op carnavalsmaandag maar dit was een 

mooi alternatief. 

 
 

In het kort: 
- 3 tot en met 17 juli: inschrijven voor Zomeractiviteiten 

- 1 tot en met 19 augustus: diverse Zomeractiviteiten 

- 6 september: start Werelddansen, om 14.00 uur Bogerd. 

 

Wij wensen u een hele mooie zomer! 
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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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