
 

 

SENIORENVERENIGING 

      HOOGELOON 

Mededelingen  
oktober 2022 tot en met december 2022 

15e jaargang  nr. 4 

 

Vrijdagmiddagactiviteiten 
We pakken de draad graag weer op met het organiseren 

van een maandelijkse activiteit op de vrijdagmiddag.  

 

Informatiemiddag Niet Aangeboren Hersenletsel 

Marleen Roest zal op 30 september vanuit haar eigen 

ervaringen een presentatie geven over Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH). Dergelijk hersenletsel kan een gevolg 

zijn van een herseninfarct, een tia of gewoon een 

hersenschudding. Zelf heeft ze tien jaar geleden een 

hersenbeschadiging opgelopen, maar dat was voor haar 

geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze vroeg 

zich af wat ze nog wel kon, in plaats van wat er niet meer 

ging. Ze wilde ook graag iets betekenen voor andere 

mensen met dezelfde problematiek. Daaruit kwam zes jaar 

geleden de oprichting van de Zelfhulp-groep NAH Bladel 

voort. Op dit moment draaien er 2 groepen, die om de 

week bij elkaar komen. 

U bent welkom om 14.30 uur. De koffie en thee staat om 

14.15 klaar. 
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Vrijdagmiddagactiviteiten (vervolg) 
Presentatie Hollandse Waterlinie 

Op vrijdag 28 oktober is het podium voor Kees Schipper. 

Hij komt dan zijn verhaal vertellen over de Oude en de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie, De Stelling van Amsterdam 

en het Forteiland Pampus. Hij is al meer dan 20 jaar als 

gids en vrijwilliger werkzaam op het Forteiland Pampus 

en heeft aan velen het prachtige verhaal van dit Forteiland 

verteld. Daarnaast heeft hij zich verdiept in de 

geschiedenis van de Hollandse Waterlinie.  

 

 Kees Schipper 

“Water, water en nog eens water. Dat hebben wij hier in 

Nederland heel veel. Door de eeuwen heen hebben de 

Hollanders gevochten met het water. In de meeste gevallen 

hebben zij het gewonnen, een enkele keer ging het mis. Dat 

wij Hollanders het water ook gebruikten voor onze 

landsverdediging is minder bekend. De Romeinen 

gebruikten de Rijn al voor hun lands- verdediging. Heel 

veel later, in de tijd van Prins Maurits, is de Oude 

Hollandse Waterlinie aangelegd. Nog weer later in de tijd 

van Napoleon is de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

aangelegd.” 
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Over dit, en nog veel meer gaat Kees Schipper u op vrijdag 

28 oktober vertellen. We beginnen om 14.00 uur, uiteraard 

met koffie en thee vooraf. Het belooft een interessante 

middag te worden. U komt toch ook? 

    

 

Voor eind november staat er – onder voorbehoud – weer 

een mooie film of een andere activiteit op het programma. 

 

Stichting Ouderen de Kempen 

Voor 2022 staan de volgende activiteiten gepland: 

Kringkampioenschappen biljarten driebanden:  

23, 23 en 29 oktober 

Kringkampioenschappen Jeu de boules: 7 oktober 2022. 
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Overleden leden: 
In het afgelopen kwartaal hebben we geen bericht van 

overlijden ontvangen. 

 

Nieuwe leden: 
  

 

 

Frans van Gorp 

Ingrid van de Moosdijk –  

             van de Kerkhof 

Henri van de Moosdijk 

Riet Rademakers - van Riel 

We zien jullie graag bij (een van) onze activiteiten! 

 

Bedevaart naar de Weebosch 
In de periode van 9 tot en met 16 oktober zijn er dagelijks 

H. Missen in het kader van de Gerardus Feestweek in de 

Weebosch. Op zondag om 11. 00 uur in het park, andere 

vieringen zijn in de kerk. 

 

Verkeersopfriscursus op 19 oktober 
Afgelopen weken heeft u zich kunnen aanmelden voor deze 

opfriscursus, die gehouden wordt voor alle senioren in de 

gemeente Bladel. Deelnemers krijgen persoonlijk bericht 

over waar en hoe laat ze verwacht worden. 
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Geslaagde zomeractiviteiten 
Gelukkig kon de Werkgroep Zomeractiviteiten deze zomer 

weer veel activiteiten organiseren. Er werd volop 

ingeschreven, ook door onze eigen leden en andere 

senioren uit Hoogeloon. Op seniorenverenigingbladel.nl 

vindt u heel veel foto’s van alle activiteiten. De foto’s 

zeggen genoeg… Doet u volgend jaar ook (weer) mee? 

 

 
Bedrijfsbezoek aan Vencomatic 

 

      
Antwerpen                             Huifkartocht en Andreas Schotel wandeling 
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OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN  
- 1 - 

Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel 

verschillende vragen tegen. Deze keer vertel ik u graag wat 

over energiearmoede en 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.  

 

Eerder schreef ik al over hulp bij geldzaken en de fors 

gestegen energieprijzen. Ik gaf uitleg over de eenmalige 

energietoeslag voor mensen met een laag inkomen en tips 

voor mensen die niet in deze groep vallen. Onlangs is 

besloten dat de uiterste aanvraagdatum voor 

energietoeslag is verlengd tot en met 31 oktober 2022. 

Daarom herhaal ik de belangrijkste dingen omtrent de 

energietoeslag hieronder nogmaals.  

 

Eenmalige energietoeslag 

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van €800,- voor 

inwoners die tot de doelgroep minima behoren. De toeslag 

is er om huishoudens met een laag inkomen te helpen met 

het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. 

 

Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag 

inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen 

inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. 
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Huishoudens met een laag inkomen kunnen een aanvraag 

indienen via het formulier dat te vinden is op  

www.kempengemeenten.nl/energietoeslag   

De voorwaarden voor de energietoeslag zijn ook op deze 

website te vinden. 

 

Pensioenaftrekpost 

Naar aanleiding van de brief vanuit de Katholieke Bond 

van Ouderen (KBO) aan gemeenten omtrent de eenmalige 

energietoeslag en het toepassen van de pensioenaftrekpost 

willen de kempengemeenten u kort wijzen op het volgende. 

Als u aanvullend op uw AOW een pensioen ontvangt, telt 

niet uw gehele pensioen mee als inkomen. Voor een 

alleenstaande telt een bedrag van € 21,50 per 

kalendermaand niet mee, voor gehuwden samen telt een 

bedrag van € 43,- niet mee. Hierdoor kunt u ook  met een 

klein pensioen in aanmerking komen voor de eenmalige 

energietoeslag.  

 

Vragen en contact 

Antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de 

eenmalige energietoeslag zijn te vinden op 

https://www.kempengemeenten.nl/veel-gestelde-vragen-

over-aanvragen-energietoeslag     

 

Hulp bij formulieren en het begrijpen van regelingen – 

Sociaal Raadslieden 

Vindt u het invullen van het formulier of het begrijpen van 

de regeling 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 
7   

http://www.kempengemeenten.nl/energietoeslag
https://www.kempengemeenten.nl/veel-gestelde-vragen-over-aanvragen-energietoeslag
https://www.kempengemeenten.nl/veel-gestelde-vragen-over-aanvragen-energietoeslag


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@kempenge-meenten.nl. Wilt u gebruik 

maken van het wekelijkse spreekuur? Dan kunt u contact 

opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0497-

361636. 

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? 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. 

Hebt u moeite een van de bovenstaande websites te 

bezoeken en kunt u hierbij mijn hulp gebruiken? U kunt 

mij bellen voor een afspraak op 06-16028677. 
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Puzzel 
Deze keer is er geen plaats voor de puzzel.  

De oplossing van de vorige puzzel was: Hittegolf.  

Martina Lemmens was de gelukkige winnaar van het 

tijdschriftenpakket en heerlijke chocola.  

Gefeliciteerd, Martina! 

                                       
 

Kerstviering op 14 december 
Als alles een beetje meezit kunnen we op woensdag 14 

december weer gaan genieten van een mooie en lekkere 

kerstviering. Net als in 2019 zijn we welkom op Landgoed 

de Biestheuvel. De voorbereidingen zijn in volle gang, 

maar het ziet er al goed uit. Een lekker kerstdiner 

bereiden kunnen we zeker wel aan de mensen van de 

Biestheuvel toevertrouwen. En als kers op de taart hebben 

we vorig jaar Tonny Wijnands, troubadour, al kunnen 

vastleggen voor een meer dan gezellig optreden. Degenen 

die hem al eerder hebben gezien en gehoord weten dat hij 

garant staat voor een heel plezierige middag.  

 

 

In november ontvangt u de 

uitnodiging met meer informatie, 

zoals de eigen bijdrage en 

aanmeldingsprocedure. 

 . 
Tonny Wijnands, troubadour 
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OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN  
- 2 - 

Sporten en bewegen heeft veel voordelen. Het is niet alleen 

goed voor de lichamelijke gezondheid, maar geeft ook 

energie, verbetert het humeur en kan het risico op vallen 

verkleinen. Wanneer je ouder wordt, neemt je spiermassa 

af, wat kan leiden tot verlies van spierkracht en 

spierfunctie. Dit kan er vervolgens voor zorgen dat je 

sneller valt of dat het lastiger wordt om de deur uit te 

komen of om taken in het huishouden te doen. Hierdoor 

word je minder zelfredzaam. Het wordt daarom 

aanbevolen om te voorkomen dat je veel stilzit, minimaal 

2,5 uur per week aan matig intensieve inspanning te doen 

en te oefenen met kracht en balans. 

Het is makkelijker om meer te bewegen wanneer je het 

samen met anderen doet. Zo kan je kracht en balans 

oefenen tijdens de (stoel)gymnastiek. De senioren-

vereniging heeft veel verschillende activiteiten die je hel-

pen om samen op een gezellige manier meer in beweging te 

zijn. Maar ook fietsen of wandelen zijn manieren om meer 

te bewegen. 

Ter ere van het 25-jarige jubileum van de gemeente Bladel 

zijn er dit jaar vijf nieuwe wandelingen geopend in de 

gemeente. De twee kortste ommetjes (in Casteren en 

Hapert) zijn 5 km en het langste ommetje in Bladel is 8,6 

km. Het ommetje in Hoogeloon is 6,3 km. Samen vormen 

deze de 24 km lange wandeling ‘gemeente Bladel 

verbindt’, die langs de mooiste en meest bekende plekken 

van de dorpen komt. Het gratis routemapje met de 5 

routes op papier is op te halen bij de gemeentebalie, Visit 

Bladel of de gemeenschapshuizen. Ook liggen deze mapjes 

bij toeristische punten. 
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Later in het jubileumjaar komt Wim Daniëls, speciaal 

voor de ouderen van de gemeente, naar Bladel, Casteren, 

Hapert, Hoogeloon en Netersel. Hij zal op deze 65+- 

middagen een gratis voorstelling geven over het Brabantse 

dialect en dorp. De voorstelling in Hoogeloon is op 

woensdag 23 november in de middag. Opgeven voor deze 

gezellige middag kan binnenkort via een papieren 

aanmeldstrookje of online formulier. Vol = vol, dus houd 

de PC55 of de website van gemeente Bladel in de gaten. 
 

Seniorenblaaike wordt vernieuwd 
We zijn druk bezig om het Seniorenblaaike te 

professionaliseren. Een mooi verenigingsblad is toch een 

middel om onze leden bij de vereniging te betrekken. Het 

volgende nummer, dat eind december verschijnt, komt in 

de nieuwe uitvoering. Het formaat wordt groter (A4) en de 

helft van het blad wordt uitgevoerd in kleur. Dat is zeker 

voor de foto’s een hele verbetering. Laat u verrassen in 

december! 

 

In het kort: 
- 30 september: Informatiemiddag Niet Aangeboren 

Hersenletsel. Aanvang 14.30 uur in den Bogerd. 

- 19 oktober, Verkeersopfriscursus  

- 28 oktober: leuke en leerzame presentatie over de 

Hollandse Waterlinie. Aanvang 14.00 uur in den Bogerd 

- 23 november namiddag: voorstelling over het Brabants 

dialect en dorp door Wim Daniëls in Hoogeloon (i.vm. 

25 jaar Gemeente Bladel, zie hierboven) 

- 14 december: Kerstviering. Aanvang 11.30 uur bij 

Landgoed de Biestheuvel.  
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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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