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In de zomer gaan we elke woensdag fietsen.

Actief met gymnastiek op donderdag

De presentatie van Marleen over Niet Aangeboren Hersenletsel

Een overzichtje van enkele van onze activiteiten van de
laatste maanden.
Voor een verslagje zie de pagina hiernaast.
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Activiteiten in de
afgelopen maanden:
Presentatie Niet Aangeboren Hersenletsel 
Op 30 september hadden we weer de eerste
vrijdagmiddagactiviteit van het nieuwe seizoen. Marleen
Roest kwam vanuit haar eigen ervaringen vertellen wat het
betekent om te leven met Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH). Ze kreeg een hersenbloeding en bij de
daaropvolgende operatie ging er wat mis. Daarna moest ze
revalideren. Ze was vast besloten om hierbij uit haar rolstoel
te komen. Na een half jaar is dat ook gelukt. Ze vertelde dat
dit een zwaar traject was, hier kwam veel wilskracht aan te
pas. Na een half jaar mocht ze naar huis, waar ze erg naar had
uitgekeken. Ze bleef wel verlamd aan haar linkerzijde. Maar
thuis begon het traject van revalideren eigenlijk weer
opnieuw, samen met haar partner en andere huisgenoten. Ze
is een heel eind gekomen, vooral doordat ze niet stil bleef
staan bij wat ze niet meer kon, maar vooral bij wat nog wel
kon. Ze heeft een zelfhulpgroep opgericht voor mensen met
NAH. Er zijn nu twee van dergelijke groep die elke twee
weken bij elkaar komen in Bladel om gezellig samen te zijn
en om ervaringen uit te wisselen. Marleen rijdt ook weer in
een aangepaste auto (voor haar beroerte was ze
taxichauffeur) zodat ze mobiel is. Na haar presentatie (die
overigens op een filmpje stond) bleven we met een klein
gezelschap nog even napraten. Haar motto: ik heb een
beroerte gehad, maar ik ben de beroerdste niet.
Presentatie Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Een maand later, op 28 oktober, was het de beurt aan Kees
Schipper uit Hilversum. Ondanks het mooie nazomerweer
was er een goede opkomst. Na een korte introductie over
wat hij doet en gedaan heeft, nam Kees ons mee naar het
ontstaan en de geschiedenis van de verschillende waterlinies
die Nederland rijk is. De waterlinies waren bedoeld om
belangrijke steden en andere gebieden te beschermen. Ze
waren 3 tot 5 km breed, te breed voor de kanonnen om te
overbruggen, te diep om door te lopen en te ondiep om door
te varen. Zijn toelichting werd ondersteund door enkele
filmpjes die zeker de moeite waard waren. Een aantal forten,
die onderdeel waren van een waterlinie, zijn gerestaureerd
en hebben nu een andere functie, zoals een hotel voor
mindervaliden (in Abcoude). De gebieden zijn mooi om te
wandelen en te fietsen.
Zijn uiteenzetting was zeker de moeite waard. Wellicht
nodigen we hem nog eens uit voor een presentatie over een
ander onderwerp, hij is blijkbaar van veel markten thuis.
Presentatie Veiligheid 
Piet Graat, Buurtpreventie Hoogeloon en Ruben Jansen,
coördinator wijkagenten Gemeente Bladel, waren
uitgenodigd om de vele belangstellenden te informeren en

waarschuwen voor onder andere cybercriminaliteit.
Bijvoorbeeld phishing, het oplichten van mensen via mail,
sms of social media. Conclusie: als u het niet vertrouwt: klik
het weg. Vraag om geld van uw zogenaamde dochter of
zoon: niet gebeld is geen geld! De gewone inbraken zijn de
laatste jaren, waarschijnlijk ook door corona toen veel
mensen thuis waren, wat afgenomen. Maar dit jaar waren er
in Hoogeloon al 12 aangiften van fraude-oplichting. Online
betalen is prima, ook via de telefoon, als je zelf het initiatief
neemt gaat het goed. Maar let op als ze vragen om iets te
betalen! Ook was er aandacht voor spoofing: zich voordoen
als iemand anders. Je wordt gebeld, zogenaamd door de
bank. Als je niet oplet ben je zo wat geld afhandig gemaakt.
De bank belt je nooit met de vraag om geld over te maken,
naar een zogenaamde veilige rekening. En vraagt ook zeker
niet om je pincode! Tip van de politie: als je denkt dat de
oplichter nog in de buurt is, bel gelijk 112. Zie ook www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Na de pauze kregen we nog een aantal tips om
woninginbraak te voorkomen.
Kerst 2022 
Vorige week woensdag hebben we met een mooie grote
groep kunnen genieten van een heerlijk kerstmenu bij
Landgoed de Biestheuvel. Ook het optreden van Tonny
Wijnands stond garant voor een mooie middag. We kunnen
er vast met veel plezier op terugkijken. Bij het schrijven van
dit stukje hadden we de middag nog te goed, vandaar dat
we ook geen foto´s kunnen delen. Die krijgt u een andere
keer te zien.
Kerststukje maken 
Ook het kerststukje moet op het moment van schrijven nog
gemaakt worden, dat stond op de planning voor afgelopen
vrijdag. We hadden Mieke Teunissen bereid gevonden om dit
te begeleiden. Gezien het voorbeeld dat we eerder
ontvingen, moeten alle deelnemers met een mooi stukje
naar huis zijn gegaan. Bedankt Mieke!

316-1



Mutaties
ledenbestand:
Overleden lid: 
30-10-2022   Truus Tholen – Lemmens   91 jaar
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!
 
Nieuw lid: 
Jos Wijngaards
Van harte welkom Jos! We zien je graag bij (een van)
onze activiteiten.

Bedankt voor uw
stem!
 
Rabo ClubSupport 
Van Rabobank De Kempen hebben we het mooie
bedrag van € 371,33 mogen ontvangen. Ondanks dat
de nieuwe manier van stemmen niet zo ‘senior-
vriendelijk´ is, is het bedrag iets hoger uitgekomen
dan vorig jaar. We zijn er uiteraard weer heel blij mee!
Hartelijk dank voor uw stem!

Wat staat er op de planning?
Kerstgroepententoonstelling 
Tip: bezoek kerstgroepententoonstelling (160 stuks) bij de Vondhoeve in Poppel. (Vond 49, 2382 Poppel B). Er zijn
kerstgroepen te bewonderen van over de hele wereld, van klein tot ruim 1 meter hoogte. Dagelijks geopend tot en met 8
januari van 10.00 tot 20.00 uur, kerst en oudjaarsavond tot 18.00 uur. De toegang is gratis maar een vrije gift wordt
gewaardeerd. U kunt er ook iets te eten en of te drinken kopen, tegen gereduceerde prijzen, voor het onderhoud van het
museum. Veel plezier!
 
Filmmiddag op 13 januari 
Ook de gezellige filmmiddagen worden weer in ere hersteld. De eerste zal gehouden worden op vrijdag 13 januari, aanvang
14.00 uur. We hebben dan een mooie Nederlandstalige (natuur)film op het programma. U komt toch ook? Het is gratis, net
zoals de koffie of de thee.
 
Senioren Expo 2023 
Op dinsdag 17 januari 2023 start de Senioren Expo weer. Deze duurt tot en met zondag 22 januari. U vindt er zo’n 120 stands
met informatie en inspiratie op het gebied van sfeervol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en
creativiteit. Bovendien kunt u onder het genot van een hapje en een drankje genieten van optredens van diverse bands,
orkesten, koren en artiesten. Ook KBO-Brabant is aanwezig met een ontmoetingsplein, zoals ook andere jaren. U kunt daar
ook metingen laten doen om te weten te komen hoe het met uw vitaliteit is gesteld. Op vertoon van uw ledenpas krijgt u
€ 4,-- korting op de toegangsprijs, normaal is deze € 10,--. Maar we hebben ook nog enkele vrijkaartjes beschikbaar. Wilt u een
kaart (geldig voor twee personen) ontvangen, mail dan even naar seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com. Op = op!
 
In voorbereiding: Pubquiz voor 50+-ers 
We zijn volop bezig om in februari, waarschijnlijk vrijdag 10 februari, een zogenaamde pubquiz te organiseren. Deze zal ’s
avonds plaatsvinden in d’n Anloôp. Het gaat dan om accurate kennis, opzoeken op internet is niet de bedoeling. Ook niet-
leden zijn welkom, maar de minimumleeftijd is 50 jaar. Meer informatie over aanmelden en eventuele kosten (die niet hoog
zullen zijn) ontvangt u in januari via het Hoogeloontje. Maar noteer de datum alvast!
 
Seniorendiner 
Ook het afgelopen jaar hebben we iedere laatste woensdag van de maand een seniorendiner georganiseerd. We gaan dan bij
een restaurant in of in de buurt van Hoogeloon gezellig samen eten voor een gereduceerde prijs. In verband met de
feestdagen in december even niet, maar eind januari staat er wel weer een op de planning. Voor € 20 heeft u de keuze uit
verschillende voor-, hoofd- en nagerechten. De kosten van de drankjes komen daar nog bij. Wilt u ook eens mee gaan eten?
Hou het Hoogeloontje in de gaten en meld u aan. Hoe meer zielen hoe gezelliger het wordt…



Stoelengym
Op woensdag komt een (klein) groepje senioren naar den
Bogerd voor de stoelengym onder leiding van Ed Kennis. Wij
vinden echter dat de stoelengym wat meer aandacht en
meer deelnemers verdient. Misschien denkt u dat
stoelengym alleen bedoeld is voor de 'echt-ouderen', maar
dat is zeker niet het geval. Daarom wat meer informatie: 
Wat is Stoelengym: spierversterkende/lenigheidsoefeningen
in of naast een stoel. De stoel wordt zeker niet alleen
gebruikt om op te zitten!
Deze les is bedoeld voor senioren die nog fit zijn en actief
willen deelnemen aan een bewegingsles.
Doel van de stoelengym:

•   Verbeteren van spierkracht om dagelijkse handelingen
zonder veel moeite te kunnen uitvoeren. 

•   Verbeteren en lenigheid, het creëren van een soepel
lichaam 

•   Vermoeidheid tegengaan door uithouding te creëren. 
•   Vaardigheden zoals reactie, geheugen, concentratie,

coördinatie en evenwicht onderhouden 
Maar zeker zo belangrijk:

•   Zich amuseren, pret beleven aan de totaalbeleving van
“bewegen”. 

•   Sociaal contact met andere mensen van dezelfde leeftijd 
•   Geestelijke ontspanning: verminderen van stress door

een uurtje met jezelf bezig te zijn. 
•   Verbeteren algemene gezondheidstoestand door regelmatig

te bewegen en lichaamsfuncties te stimuleren 
Wellicht doet de naam 'stoelengym' wat oubollig aan?
Misschien klinkt Seniorengym, Stoelaerobics of
Senioraerobics beter? We dagen u uit om een nieuwe naam
te bedenken voor deze bewegingsles, maar zeker ook om
een of enkele keren mee te doen aan deze les! U bent van
harte welkom op woensdag om 10.30 uur in den Bogerd. We
sluiten af met een kopje koffie of thee. We zien u graag
komen!

Meer bewegen in 2023?
Heeft u zin om wat meer te bewegen? Dan kunt u uiteraard
terecht op woensdag bij de stoelengym en
donderdagmorgen bij de gymnastiek in d’n Anloôp, beide
georganiseerd door Seniorenvereniging Hoogeloon en
onder deskundige leiding van fysiotherapeut Ed Kennis.
Maar zoekt u iets anders? Dan is een seniorenabonnement bij
Sportcenter Hapert misschien iets voor u. Zij willen 65+'ers
graag gezond en fit ouder laten worden. Met Senior Fit krijgt
u in groepsvorm specifieke oefeningen aangeboden, waarna
u zelf met een persoonlijk programma aan de slag gaat om
de kracht te verbeteren. Denk hierbij aan de Milon Cirkel of
oefeningen in de fitnesszaal. Ook is het sociale aspect van
sport en bewegen enorm belangrijk. Daarom is er na de
training ruimte om gezamenlijk een bakje koffie/thee te
drinken (zonder extra kosten). Even bijkomen van de training
én gezellig bijkletsen!
 
Er zijn drie mogelijkheden per week: dinsdag 13.00-14.00,
donderdag 13.30-14.30 en vrijdag 13.30-14.30. De kosten
hiervan zijn € 25,- per maand voor 1x per week. Meer
informatie? Kijk gerust even op de website: www.
sportcenterhapert.nl/seniorfit
 

Actief de samenwerking
binnen Hoogeloon
opzoeken
Meerdere verenigingen uit Hoogeloon zetten zich, net als
Seniorenvereniging Hoogeloon, actief in voor onze ouderen
in het dorp. Denk daarbij aan het Steunpunt, de
Zorgcoöperatie en ook diverse werkgroepen. We werken al
langer samen, dit is alle partijen goed bevallen en daarom
hebben we ervoor gekozen om de samenwerking uit te
breiden. Het is logisch om dat onder de vlag van de
Dorpsraad te organiseren. Iedereen blijft onafhankelijk, maar
we zoeken elkaar sneller op als samenwerken zo zijn
voordelen heeft. 
Inmiddels hebben er in 2022 al een drietal ‘dorpsoverleggen’
plaatsgevonden die tot agendapunten in de dorpsraad
hebben geleid. Een recent onderwerp was de presentatie van
een WoonZorg (WOZO)-visie waarbij we gaan onderzoeken
of we samen met de woningstichting WSZ en Joris Zorg een
zorgstudio kunnen inrichten die als tijdelijke opvang kan
dienen. Mensen zullen steeds langer thuis blijven wonen en
daardoor is er een toenemende behoefte aan zo’n tijdelijke
zorgoplossing in het geval van bijvoorbeeld revalidatie,
respijt- en hospicezorg. Wordt vervolgd.

De stoelengymmers in actie
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OUDERENCONSULENT –
LOES BEEKMAN
 
Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel
verschillende vragen tegen. Deze maand vertel ik u graag
wat over vervoer. 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
ouderenconsulent@bladel.nl.
 
Dit jaar is het tot lang na de zomer nog lekker weer gebleven.
Helaas is het ondertussen weer steeds vaker slechter weer.
Erg vervelend als je geen auto meer rijdt of niet ver kunt
lopen of fietsen, maar wel graag het huis uit wilt. Familie of
bekenden kunnen niet altijd helpen en het is ook fijn om
zelfstandig op pad te kunnen. Daarom heb ik deze maand
verschillende manieren van vervoer op een rij gezet.
 
Lijnbus en buurtbus
Met de buurtbus kan je bijvoorbeeld naar Vessem,
Middelbeers of Eersel. Om op andere plekken te komen, is
het soms nodig om over te stappen op een lijnbus. Zo kan je
in Bladel overstappen op een bus naar Eindhoven, Reusel of
Hilvarenbeek.
In een lijnbus betaal je met je OV-chipkaart of met je pinpas
of creditkaart. In de buurt van Hoogeloon is namelijk geen
verkooppunt voor papieren kaartjes. Ook in de buurtbussen
betaal je met een OV-kaart, pinpas, creditkaart of met een
kaartje dat je via het internet koopt en print.
 
In Hoogeloon rijden de volgende buurtbussen:
Buurtbus 291: Middelbeers – Vessem – Hoogeloon –
Casteren – Hapert – Dalem – Bladel – Hulsel - Netersel
Buurtbus 292: Veldhoven – Oerle – Wintelre – Vessem –
Hoogeloon
Buurtbus 294: Veldhoven – Knegsel - Eersel – Duizel –
Hoogeloon - Vessem
In gemeente Bladel rijden verder ook de volgende bussen en
buurtbussen:
Bus 19 (Bladel, Hapert): Bladel – Eindhoven Station; Bus 319
(Bladel, Hapert): Reusel – Eindhoven Station
Bus 618 (Bladel): Valkenswaard Markt – Markt/Pius X-College;
Buurtbus 293 (Bladel, Casteren): Bladel - Hilvarenbeek
Vrijthof. De vervoersregelingen zijn te vinden op de website
www.9292.nl of bij de bushalte.  
 
Casters Vervoer
De bus van het Casters Vervoer rijdt rond door de gemeente
Bladel. Hij vertrekt op werkdagen om 7.50, 9.00, 10.00, 11.00,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur vanaf
gemeenschapshuis Den Aord, Kerkstraat 33 in Casteren. In
ongeveer 35 minuten rijdt de bus via Hoogeloon (5 min.)
naar Hapert (15 min.) en vervolgens via Bladel (20 min.) terug
naar Casteren. Instappen kan langs de route voor €1 en
passagiers met boodschappen worden thuis afgezet.
 
Heeft u een vraag of speciaal verzoek omdat u minder mobiel
bent, dan kunt u het Casters Vervoer bereiken via
06-12486401 of castersvervoer@casteren.net. Ook op website
www.casteren.net is meer informatie te vinden.
 
Vervoersdiensten
Door verschillende organisaties binnen de gemeente Bladel
worden (tegen vergoeding) vervoersdiensten aangeboden.
Bijvoorbeeld door de lokale seniorenvereniging of het lokale
steunpunt. In Hoogeloon is de vervoersdienst voor mensen
met vervoersproblemen te bereiken via Steunpunt Den
Bogerd.
 
Taxbus en Valys
Personen die slecht ter been zijn en hierdoor problemen
ervaart in het vervoer, kunnen mogelijk in aanmerking
komen voor een vervoerspas via de Wmo. Personen die
hiervoor in aanmerking komen, hebben over het algemeen
geen eigen auto meer en kunnen geen gebruik maken van
het openbaar vervoer. Daarom kunnen zij reizen met de
Taxbus (<25km) en Valys (>25km).
 
Wmo-aanvragen kunnen in gemeente Bladel worden gedaan
bij het Zorgloket. Dit Zorgloket is op werkdagen van 9.00 uur
tot 12.00 uur te bereiken via 0497-361636. U kunt bij het
aanvragen van een Wmo-voorziening ondersteund worden
door een cliëntondersteuner van KBO-Brabant.
 
Hulp nodig?
Niet iedereen zoekt even gemakkelijk via het internet op hoe
een OV-chipkaart aangevraagd kan worden of wat de
dienstregeling van de bus is. Vragen naar aanleiding van dit
artikel? Bel mij via 06-16028677 en ik help u graag op weg.
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Algemene
Ledenvergadering
Voor vrijdagmiddag 3 maart staat de Algemene
Ledenvergadering gepland. Ook deze keer zal deze
weer gehouden worden in d’n Anloôp omdat d’n
Bogerd te klein is voor zoveel aanwezigen. De
uitnodiging met de agenda ontvangt u tijdig, maar
noteer alvast de datum.
Omdat Jan van Riet na 13 jaar stopt als bestuurslid/
penningmeester zijn we met spoed op zoek naar een
vervanger! Heeft u belangstelling om het bestuur te
komen versterken of kent u iemand die hiervoor
geschikt is? Laat het ons weten! Voorzitter Jo Brans
geeft u graag meer informatie.

Contributie Per jaar per lid € 18,--

Gastlid Per jaar per lid € 10,--

Werelddansen Per halfjaar per lid € 20,--

Gymnastiek Per halfjaar per lid € 21,--

Stoelgymnastiek Per halfjaar per lid € 22,--

Contributie 2023
De contributie blijft voor 2023 vastgesteld op € 18 per
persoon. Ook de bijdragen voor de verschillende activiteiten
worden niet gewijzigd.
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:

Het geheim van vitale
ouderen
 
We willen allemaal gezond ouder worden, wat moet je
daarvoor doen? We denken vast dat gezond eten en blijven
bewegen daarvoor belangrijk is. Albert Sonnevelt heeft bij
vitale ouderen onderzocht wat er werkelijk toe doet.
 

•   Voeding: wat is gezonde voeding? Dat is sobere en
hoogwaardige voeding, zonder allerlei toevoegingen
om het langer houdbaar, mooier of smakelijker te maken.
Simpele kost dus.

•   Bewegen: regelmatig matig bewegen zoals tuinieren,
wandelen, fietsen, dansen of het huishouden doen.

•   Herstelmomenten: in de loop van de dag ook je rust
pakken: een middagdutje, tijd voor gebed of meditatie,
op vaste tijden gaan slapen en opstaan.

 
Dit zijn de drie tastbare factoren die kunnen zorgen voor een
vitale oude dag. Je kunt ze meten: 2 ons groente en 2 stuks
fruit; 30 minuten bewegen op een dag.
Nu de minder tastbare factoren, die eigenlijk de belangrijkste
zijn om je vitaal te blijven voelen.
 

•   Positieve gedachten: een houding in het leven van dat
glas dat halfvol is, kunnen relativeren, humor en plezier
maken. Niet de feiten maken ons van streek, maar onze
interpretatie van deze feiten.

•   Sociale contacten: verbinding maken met andere
mensen door elkaar op te zoeken, bijvoorbeeld in de
Seniorenvereniging. Het gaat hierbij om onverdeelde
echte aandacht van mens tot mens.

•   Een doel om voor te leven: waar word je enthousiast van?
Wat maakt dat je je geïnspireerd voelt of wat geeft je     
 ’s morgens zin om aan de dag te beginnen?

Deze laatste drie factoren zijn doorslaggevend om je vitaal te
blijven voelen tot op hoge leeftijd.
 
Uit: De levenscode, het geheim van vitale ouderen door
Albert Sonnevelt
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Van de redactie
Zoals u ziet heeft het Seniorenblaaike een
gedaantewisseling ondergaan. In de oude versie
waren we toch wat beperkt, met name voor het
plaatsen van foto’s. We hopen dat u met nog meer
plezier voortaan het Seniorenblaaike leest. Het is voor
ons ook nog even wennen aan het nieuwe systeem. Er
zijn waarschijnlijk wel zaken die beter kunnen en die
we een volgende keer aanpassen. Laat u ons weten
wat u ervan vindt? Of heeft u een artikel, bijvoorbeeld
een toepasselijk gedicht of een verslagje van een
activiteit? Of een mooie foto voor op de voorpagina
van het volgende nummer? Dat verschijnt eind maart,
dan zou een mooie lentefoto niet misstaan natuurlijk.
We zijn benieuwd! Graag een mailtje naar
seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com.  Het bestuur van

Seniorenvereniging
Hoogeloon wenst u hele
fijne Kerstdagen en alle
goeds voor 2023!

Presentatie Hollandse Waterlinie

Opzeggen?
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.


