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Het was heel gezellig bij het 55+-matinee!

Gezellige kerstviering!

Hieronder een paar foto's van onze activiteiten van de
laatste maanden.
Op de pagina hiernaast kunt u het verslagje lezen.
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Activiteiten in de
afgelopen maanden:
Kerst 2022
Op 14 december waren we met een grote groep senioren
welkom bij Landgoed de Biestheuvel voor een heerlijk
kerstmenu. Het eten was lekker, er was ruim voldoende voor
iedereen en als het nodig was werd er snel bijgevuld. Met
voor ieder wat wils: groente- of tomatensoep, vlees, vis,
verschillende soorten groente en aardappels, een heerlijk
toetje en kopje koffie of thee om het helemaal af te maken.
Tussendoor was er voldoende ruimte om eens bij te buurten
en te genieten van de optredens van Tonny Wijnands. Hij
kreeg de hele zaal aan het zingen, zwaaien, klappen en zelfs
miauwen en loeien… Met veel bekende (meezing)liedjes als
Lieveling, moest dat nou, Kus me voor de laatste keer en
Waarom, waarom?? Hij speelde met zijn liedjes en grappen
tussendoor mooi in op het Hoogeloonse publiek. Hij had zich
goed voorbereid en dat was te merken.
We kunnen terugkijken op een hele mooie middag!
 

 

Pubquiz voor 50+-ers
Op 10 februari vond de eerste SeniorenPubquiz plaats. Met
47 deelnemers, verdeeld over tien teams was de zaal prima
bezet. We begonnen gezellig met warme appelflappen bij de
koffie of thee. Om 19.15 uur startten we met de eerste
vragenronde: meteen een rondje Hoogeloon. Hierin werd
redelijk gescoord door alle teams. ‘Weten wij veel’ en ‘Van
alles wat’ scoorden het beste met 7 punten. Maar in de
volgende rondes werden ze weer voorbijgestreefd door
‘Kwistnie’, ‘Kwispel’ en ‘Kwisniks’. Ook ‘Hoe grijzer hoe wijzer’,
‘Per seconde grijzer’ en ‘Trappe-ist-clubje’ kwamen steeds
dichterbij. Uiteindelijk ging de strijd om de fel begeerde
eerste prijs tussen ‘HooDrieHoo’ en ‘Samenraapsel’. Met
slechts één punt verschil was ‘Samenraapsel’ de verdiende
winnaar en mogen Frans en Netta van de Pas, Jan van
Huykelom en Hans Dirks op 29 maart mee gaan eten met het
seniorendiner. Mooie prijs toch? Het verschil tussen het
eerste en laatste team bedroeg over de hele avond slechts 9
punten. Het bleef daardoor tot het laatst spannend.
We kunnen terugkijken op een mooie, gezellige avond.
Wellicht voor herhaling vatbaar!

Het winnende team neemt op 29 maart deel aan het Seniorendiner.

55+-matinee met de
Lappelekkurs
Gelukkig, dit jaar kon carnaval en daarmee ook het 55+-
matinee weer gewoon in februari gevierd worden. Het was
een gezellige boel op maandagmiddag in d’n Anloôp, met
optredens van Frêle Frans en zijn nieuwe vlam, Jort van de
Stort, Genootschap ‘Onder den blauwen hoed’, de
Dansmarietjes en niet te vergeten Tonprater Iveke van
Gerven, die als Mien Billekes – Jeuken de zaal goed wist te
vermaken. De vrolijke muziek van Het Loons Kapelleke
maakte het helemaal af! Veel senioren hebben een hele
mooie middag gehad. In samenwerking met en met dank
aan de Lappelekkurs!

Het Seniorenblaaike in
een nieuw jasje.
‘t Nieuwe blaaike ligt voor ons, groter van formaat
De vormgeving, die niets te wensen over laat
Sla je het blaaike open, dan is ‘t K.B.O. logo te zien
Naast 'Seniorenvereniging Hoogeloon' bovendien
In het rode vlak, de aanwijzingen voor ieder te lezen
Dan weet je, als het nodig is, waar je moet wezen
De activiteiten, staan op helder wit papier
Duidelijk te lezen, ja zelfs met plezier
Met de wijze raad: verbeter je gezondheid en blijf je in
balans
Daarmee geef je het ouder worden, toch bijna geen
kans
Hulpvaardige uitleg van de ouderenconsulent
Voor allerlei nodige vragen, die iedereen wel kent
En dan komt als slot, de kers op de taart
Prachtige foto’s, zeker het bekijken waard
Het bestuur heeft haar uiterste best gedaan
Zodat ze op deze manier, verantwoord verder kunnen
gaan
 
Toos Beijsens
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Ledenadministratie
 
Als u wilt dat we - na een overlijden - onze leden
informeren door middel van een kaartje, dan
ontvangen we graag een bericht van overlijden
(rouwkaart) met de informatie. Stelt u daar geen prijs
op, ook dan ontvangen we graag een berichtje, zodat
onze ledenadministratie up to date blijft. Ook voor
een verhuizing geldt: geef dat ook tijdig door aan ons,
dan blijft u ook de informatie vanuit de vereniging
ontvangen. Verhuist u naar een adres buiten
Hoogeloon, geef dan ook een adres door in
Hoogeloon waar we de post voor u kunnen bezorgen.

Koffie en meer....
Iedere woensdagochtend bent u tussen 10.30 en
12.00 uur van harte welkom bij de bibliotheek in
Bladel voor een gratis kopje koffie of thee en een
koekje natuurlijk.
Een krant of tijdschrift lezen, een spelletje spelen en
andere mensen ontmoeten. Het kan allemaal op
woensdagochtend in Bibliotheek Bladel.
U kunt gewoon binnenlopen.
Ook wordt er regelmatig op deze ochtenden een
activiteit georganiseerd, zoals:
12 april  Hugo Leijten,
De geschiedenis van Bladel en Netersel             
10 mei   Jolanda van den Berghe,
Muzikale Zonnestralen
Om aan activiteiten deel te nemen is het niet nodig lid
van de bibliotheek te zijn. Wel graag aanmelden via de
website of aan de balie van de Bibliotheek in Bladel.

Mutaties
ledenbestand:
Overleden leden:
8-12-2022  Jan Beerens                            81 jaar
7-2-2023    Ton van de Zande                 84 jaar
28-2-2023  Miet Michiels – Lemmens  90 jaar
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!
 
Nieuwe leden:
Peter en Anke Vromans
Fons en Leny Totté - van Heijst
Elly Beijens – Lemmens
Hans Dirks
Leo en Ria van der Krieken - Hendriks
Marie-José van Overbeek
Frans en Annie Nouwens - Tholen
Peter en Joke Beerens - Huijbregts
Van harte welkom! We zien jullie graag bij (een
van) onze activiteiten.
 

Informatie van de
Belastingdienst:
speciale webpagina's voor nabestaanden
Informatie over zaken die je regelt met de Belastingdienst
Wanneer een naaste overlijdt, komt er veel op u af. Er is vaak
veel te regelen. Ook met de Belastingdienst. De
belastingdienst helpt u graag op weg. Kijk voor meer
informatie op belastingdienst.nl/nabestaanden en vul
de checklist nabestaanden in als u wilt weten wat u moet
regelen na een overlijden. 
 
Bredere informatie over zaken die je regelt met de
Rijksoverheid:
Wilt u een breder overzicht in wat u als nabestaande moet
weten en regelen met de overheid? Op rijksoverheid.nl/
overlijden maakt u eenvoudig een overzicht dat past bij uw
situatie.

Belastingvragen?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw – eenvoudige –
belastingaangifte? Neem dan even contact op met Jan van
Rooij, telefoon 592011. Hij helpt u graag verder.

 Nog even nagenieten van carnaval

Tip:
Zondag 2 april van 10.00 - 14.30 uur
Rommelmarkt in d'n Anloôp
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Beoogde samenwerking
met KBO’s Casteren en Netersel
In de Algemene Ledenvergadering van 3 maart is uitgebreid
gesproken over een eventuele bestuurlijke samenwerking
(fusie) met KBO Casteren en KBO Netersel. Het is steeds
moeilijker, zeker in de kleine dorpen, om voldoende
gemotiveerde en capabele bestuursleden te vinden. Daarom
is het idee ontstaan om te komen tot een bestuurlijke
samenwerking tussen de drie seniorenverenigingen. We
willen benadrukken dat het in ieder geval wel de bedoeling is
om lokaal de eigen activiteiten te blijven voortzetten. Alleen
de bestuurlijke taken worden samengevoegd. Het zal – als
alle drie Ledenvergaderingen te zijner tijd instemmen met de
samenwerking (fusie) – alleen gaan om bestuurlijke zaken te
bundelen. Als lid zult u daar wellicht wel iets van merken
maar in de praktijk zullen veel zaken hetzelfde blijven. De
activiteiten bij den Bogerd, de gym op donderdag, de
wandel- en fietsgroep blijven gewoon in Hoogeloon. Wellicht
dat ook leden uit Casteren en Netersel aansluiten als daar
ruimte voor is en als anders de activiteit wellicht moet
stoppen vanwege te weinig deelnemers. Anderzijds kunt u
dan ook deelnemen aan activiteiten in Casteren en Netersel
als daar behoefte aan mocht zijn. Maar een Algemene
Ledenvergadering zal één keer worden georganiseerd voor
alle leden uit zowel Hoogeloon, Casteren en Netersel. Ook
zullen we dan onder één naam verdergaan.
Zoals ook tijdens de vergadering op 3 maart is benadrukt, is
samenwerking (fusie) zeker nog geen gelopen race. We
hebben toestemming gekregen om de voorbereidende
gesprekken aan te gaan met beide andere verenigingen.
Uiteindelijke goedkeuring zal volgend jaar of in 2025
uitdrukkelijk door de leden (tijdens de Algemene
Ledenvergadering) gegeven moeten worden. We houden u
uiteraard op de hoogte van de voortgang van dit proces.
Heeft u vragen? Aarzel niet en stel ze aan onze voorzitter, Jo
Brans.

Zomeractiviteiten
Ook voor deze zomer komt er weer een mooi programma
van de Zomeractiviteiten. Deze zijn bedoeld voor alle
senioren (55+) in de gemeente Bladel. De activiteiten vinden
plaats in de periode 24 juli tot en met 11 augustus. In juni
ontvangen de leden van de KBO’s en Seniorenverenigingen
het boekje met de activiteiten in de bus. Daarin vindt u ook
het opgaveformulier. Digitaal aanmelden is vaak het snelst,
maar u kunt het antwoordformulier ook ingevuld in de bus
doen (Driesboom 7). Tip: als u ergens heel graag aan wil
deelnemen, schrijf dan snel in. Sommige activiteiten (zoals
bedrijfsbezoeken) zijn erg gewild en vol = vol. In het boekje,
op de site van Seniorenvereniging Bladel, het Hoogeloontje
en in het Seniorenblaaike van juni vindt u steeds actuele
informatie. We hopen dan weer veel Hoogeloonse mensen te
kunnen verwelkomen.

Iets te vieren?
 
Bij een 50-, 60- of 65-jarig huwelijksfeest geven we u ook als
Seniorenvereniging graag een attentie. Uiteraard kunnen we
dat alleen doen als we een berichtje ontvangen. Laat u het
even weten als u iets te vieren heeft?

Tip:
Zaterdag 15 april, 10.15 uur
Workshop kaasmaken bij 
de Ruurhoeve. Vrije inschrijving.

Bedrijfsbezoek aan Vencomatic, Zomeractiviteiten 2022

Tip:
Zondag 2 april
van 12.00 - 14.00 uur
Fietsenbeurs bij Houthandel Gooskens

Kaasje maken bij de Ruurhoeve, Zomeractiviteiten 2022
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Rouwen doen we samen
in 2023
Cordaad Welzijn biedt een laagdrempelige plek waar het
over rouwen gaat. Het verlies van een dierbare kan je het
gevoel geven dat niets er meer toe doet. Toch moet of wil je
verder met je leven. Weet je even niet hoe, en kun je wel wat
steun gebruiken? Dan is deze groep Rouwen doen we samen
er speciaal voor jou. De 3de woensdag van de maand kun je
deelnemen aan deze groep. Bij DeGoeiPlak in Bladel van
14:00-15:30 uur (met aanmelden).
Aan de hand van thema’s rondom verlies en rouw bieden we
de gelegenheid eigen ervaringen met elkaar te delen. Wie
rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo.
Maar verder heeft iedereen te maken met verdriet en pijn. De
herkenning, erkenning en steun die juist lotgenoten elkaar
kunnen geven helpen stap voor stap de weg vooruit te
vinden. Soms wil je jouw verhaal delen en dat is om
verschillende redenen wel eens lastig, Maar het is jouw
verhaal en daarom waard om verteld en gehoord te worden.
Bij rouw en verlies denk je vaak eerst aan overlijden, maar het
kan ook gaan over verlies van gezondheid, een relatie,
ontslag, een veranderd toekomstperspectief of andere
vormen van tegenslag.
Je wordt gastvrij ontvangen op 19 april 2023 met een kopje
koffie of thee. De bijeenkomsten vinden plaats in
DeGoeiPlak, Kloostertuin 2 in Bladel.
De deelname is gratis. Twee vrijwilligers begeleiden de
bijeenkomsten in alle vertrouwelijkheid en veiligheid. Nadere
informatie of aanmelden graag via email of telefoon. Bij
Ivonne Megens Cordaad Welzijn Email:
ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl of tel:0657782844
 

Samen buurten met een
paar regeltjes
 
We buurten best wel wat af in Hoogeloon, over de kinderen
en kleinkinderen, over de buren en de boeren, over wie er
verhuisd is en waar die dan eerst heeft gewoond. Dat is
allemaal gezellig en bewijst dat we om elkaar geven en een
beetje op elkaar letten. Dat is nodig voor een dorp waar we
samen oud willen worden.
Toch zijn er ook onderwerpen waar we wel eens met iemand
over willen praten, die niet zo voor de hand liggen als we
elkaar hier in het dorp tegenkomen. Bijvoorbeeld over onze
twijfels of angsten, of over het onderhouden van waardevolle
contacten; hoe doe je dat?
Klavertje vier is een vorm van een groepsgesprek met vier tot
acht deelnemers, onder begelieding van een gespeksleider.
Een groepsgesprek in dialoogvorm, waarin je samen een
gesprek voert over een thema, waarover je het graag wilt
hebben met andere mensen.
Het gesprek heeft nadrukkelijk de vorm van een dialoog. Het
gaat om de uitwisseling van verhalen van de deelnemers.
vanuit een houding van nieuwsgierigheid.  We hoeven niks
op  te lossen voor een ander, we hoeven ook de ander niet te
overtuigen van ons standpunt. Er wordt geluisterd naar
elkaar en ieder krijgt de ruimte om zijn/haar verhaal vrij te
vertellen.
 
En waarom heet dit dan klavertje vier?
Dit verwijst naar de vier fasen in dit gesprek:

1. samen een thema vaststellen
2. ervaringen en verhalen delen
3. verlangens en hoop voor de toekomst uitspreken
4. de verworven inzichten uit het gesprek inventariseren.

Tip:
Zaterdag 22 april, 13.00 uur
Stekjesdag bij de Jacobushoeve in Vessem

Tip:
donderdag 4 mei, 19.45 uur
Dodenherdenking op het Valensplein

Op 31 maart gaan we zo’n gesprek organiseren. Er zijn dan
twee gespreksbegeleiders om elk met een groep in gesprek
te gaan over een zelf gekozen thema. Je kunt hierbij denken
aan een thema als vriendschap of kwetsbaarheid of
verwachtingen. Na nog een korte uitleg over de bedoeling,
gaan we de keuze maken waar we het over gaan  hebben.
Daarbij volgen we de vier fasen, zoals die hierboven staan
uitgelegd. Ik hoop op interessante en inspirerende
gesprekken.
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de dag zelf. De aanmeldingstermijn hiervoor is inmiddels
gesloten. Degenen die zich hebben aangemeld en een
bevestiging hebben ontvangen, worden op het genoemde
tijdstip in Hapert verwacht. Succes!
 
Seniorendiner
Ook het afgelopen jaar hebben we (bijna) 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.
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… 

Vrijdagmiddagactiviteiten
Op vrijdag 21 april hebben we - onder voorbehoud - een
bijeenkomst gepland met een medewerker van de Rabobank
om ons bij te praten over onder andere beveiliging, wat te
doen bij overlijden van de partner en alles wat nog meer van
belang kan zijn voor onze leden. We houden u op de hoogte
via het Hoogeloontje, maar noteer alvast de datum.
Ook onder voorbehoud: opening van de KWIEK-
beweegroute op vrijdag 28 mei. Ook hierover ontvangt u
nog meer informatie.

Fietsen
Vanaf woensdag 3 mei gaan we weer fietsen. Vertrek om
13.30 uur bij den Bogerd. We beginnen met een route van
ongeveer 30 km, daarna oplopend tot maximaal 40
kilometer. Heeft u zin om mee te fietsen, zorg dan dat u op
tijd bij den Bogerd bent, vooraf aanmelden is niet nodig. Er
zijn geen kosten aan verbonden, alleen voor de eventuele
consumptie onderweg.

Wat staat er op de
planning?
 
Dialoogtafel Klavertje Vier
Aanstaande vrijdag, 31 maart, begint om 14.00 uur de
gespreksmiddag onder leiding van Hanneke de Groot en Ben
Verbruggen, uiteraard onder het genot van een kopje koffie
of thee We beginnen de middag met een uitleg hoe een
dialoogtafel werkt en we sluiten de middag af om 16.00 uur.
In groepjes van 6 à 8 personen gaan we de dialoog met
elkaar aan over een zelfgekozen thema. Uitgebreide
informatie vindt u op pagina 6. U bent van harte welkom!
 
Gezellige middag voor de 90+-leden 
Dit jaar willen we een gezellige middag organiseren voor alle
leden van 90 jaar en ouder. Voorheen kreeg ze rond kerst een
bezoekje van Joke en Anneke, maar dat ging vorig jaar niet
door. Het groepje 90+-ers is met vijftien leden ook vrij groot
om ze allemaal persoonlijk te bezoeken. Daarom worden
deze leden uitgenodigd voor een middagje in den Bogerd.
Dit vindt plaats op vrijdag 14 april. We starten deze gezellige
middag om 14.30 uur met koffie/thee en vlaai. Onder het
genot van wat lekkers is er gelegenheid om een spelletje te
spelen en of gezellig te buurten. De uitnodigingen zijn
inmiddels bezorgd, het wordt vast een heel gezellige (buurt)
middag. We hopen dan al onze 90+leden, voor wie van
toepassing met partner, te ontmoeten!
 
Culturele dag
Omdat we sinds 2019 vanwege Corona geen Culturele dag
meer gehouden hebben zijn we blij en opgelucht dat we u
nu weer kunnen uitnodigen voor een ouderwets gezellige
Culturele Dag. Zoals gebruikelijk wordt deze dag gehouden
in Hapert. Dit jaar doen we dat in het splinternieuwe Hart van
Hapert op zaterdag 15 april a.s.
De opzet van deze dag wijkt wat af van voorheen. Gebleven
is het dansen en het optreden van diverse koren. En ook de
presentatie van allerlei soorten huisvlijt variërend van breien
en borduren tot het maken van vogelkooitjes, kaarten
maken, schilderen, enz. Nieuw is dat we deelnemers en
belangstellende bezoekers ook kennis willen laten maken
met bewegingsactiviteiten zoals b.v. tai chi, zumba, line
dance, fysio mind, pilates e.d. 
 
Theorie/verkeersinstructie
Op donderdag 6 april 2023 wordt er een theorie/
verkeersinstructie georganiseerd voor alle senioren uit de
gemeente Bladel. Deze cursus wordt gegeven door Menno
Aalders uit Vessem in de MFA Hart van Hapert te Hapert.
Kosten bedragen € 5,-- per persoon, contant te voldoen op

Van de redactie
 
Uit het gedicht van Toos Beijsens blijkt dat zij blij is
met het vernieuwde Seniorenblaaike. Wat vindt u? Is
het makkelijk te lezen? Zijn de foto’s duidelijk genoeg?
Mist u iets? We horen het graag, ook als u zelf een
bijdrage wilt leveren door een artikel, een toepasselijk
gedicht of een verslagje van een activiteit. Heeft u een
mooie foto voor op de voorpagina van het volgende
nummer? Dat verschijnt eind juni, dan zou een mooie
zomerse foto niet misstaan. Of een foto van het
komende voorjaar, een activiteit of … vult u zelf maar
in. Liefst in 'staand' formaat. We zijn benieuwd! Graag
een mailtje naar
seniorenvereniginghoogeloon@gmail.com. 
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De belangrijkste punten in het kort:

•   De Seniorenvereniging bestaat in 2023 70 jaar
•   Eind 2022 hadden we 245 leden
•   Vorig jaar zijn 11 leden overleden, 5 verhuisd en

hebben we 9 nieuwe leden mogen verwelkomen
•   Greet Mollen – Craninckx werd gefeliciteerd met

haar 25-jarig lidmaatschap
•   Het is de bedoeling om in 2024 weer een

Vitaliteitsdag te organiseren
•   De overige mededelingen staan elders uitgebreid

genoemd in dit Seniorenblaaike
•   We sloten het jaar financieel af met een positief

resultaat van ongeveer € 1200,--
•   Joke Gerritsen werd herkozen als bestuurslid voor

een periode van drie jaar
•   We namen afscheid van Jan van Riet als

bestuurslid. Hij heeft gedurende 13 jaar het
penningmeesterschap op zich genomen. Hij blijft
voorlopig nog wel de financiële administratie
verzorgen

•   Er werd uitgebreid gediscussieerd over de
wenselijkheid of noodzaak om het overleg aan te
gaan met KBO-Casteren en KBO-Netersel voor een
bestuurlijke fusie. Na schriftelijke stemming krijgt
het bestuur, zij het met een zeer krappe
meerderheid, groen licht om, geheel vrijblijvend,
door te gaan met de besprekingen met KBO
Casteren en KBO Netersel. In de Algemene
Ledenvergadering in 2024 wordt dit onderwerp
opnieuw geagendeerd.

•   Er zijn 17 formulieren terugontvangen met interesses en
nieuwe ideeën voor activiteiten. Het bestuur bekijkt wat
er opgepakt kan worden

•   Hanneke de Groot geeft een toelichting over wat KBO-
Brabant en wij als Seniorenvereniging te bieden hebben
op het gebied van zingeving en identiteit: Ons gesprek,
Klavertje Vier en Samen beslissen.

Joke werd unaniem herkozen als bestuurslid.

Algemene Ledenvergadering
 
Het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering die plaatsvond op vrijdag 3 maart vindt u op onze site.


