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5527 BE Hapert
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NIEUWSBRIEF
Februari 2020

Beste leden van de KBO-Hapert.
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief waarin we u over allerlei
actuele zaken willen informeren.

Concerten Kempisch Senioren Orkest
De volgende concerten van het Kempisch Senioren Orkest (KSO) zijn gepland in
gemeenschapshuis den Tref te Hapert.
Zo. 22 maart
Wo 7 oktober
Zo. 22 november

Lente concert
Lunch concert
Herfst concert

toegang gratis
toegang € 7,50
toegang gratis

Uitgebreide info ontvangt u tijdig.
Met muzikale groet,
Klaas Makkes
Secretaris KSO
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Hapert, februari 2020
GEACHTE LEDEN,
Hierbij heb ik het genoegen u, mede namens de voorzitter, uit te nodigen voor de
jaarvergadering van onze afdeling, welke gehouden zal worden op dinsdag 24 maart a.s. in
gemeenschapshuis “Den Tref “, aanvang 14.00 uur.
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Opening en welkomstwoord door de voorzitter;
Verslag jaarvergadering van 2 april 2019;
Jaarverslag van het verenigingsjaar 2019 door de secretaris;
Financieel jaarverslag 2019 door de penningmeester;
Kasverslag;
Bestuursverkiezing;
Mededelingen en / of ingekomen stukken;
Rondvraag;
Sluiting.

Ten aanzien van punt 6 ( bestuursverkiezing ) deel ik u mede, dat de hr. Antoon Poppeliers,
penningmeester, en de hr. Henk Fleerakkers, secretaris, statutair aftredend zijn.
Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur de hr. Pieter Bax , Hanny Mollen-Braken en
Jan Tijssen voor.
Zij kunnen terstond worden gekozen.
Indien niet om schriftelijke stemming wordt gevraagd, kunnen zij bij handopsteken worden benoemd.
Indien vanuit de leden nieuwe kandidaten worden gewenst, moeten deze twee dagen voor de
aanvang van de jaarvergadering schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld.
Een eventuele kandidatenlijst moet tenminste 10 handtekeningen van leden bevatten, alsmede een
akkoordverklaring van de kandidaat.
Gezien het belang van de jaarvergadering, hopen wij op een grote opkomst.
Om 15.30 uur begint de afscheidsreceptie van de 2 aftredende bestuursleden.
Einde van deze middag is om ca. 17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
H. Fleerakkers, secretaris
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Wist u dat:
Er jaarlijks veel mensen op de EHBO komen door valongelukken.
Dus bezoek op 30 maart onze valpreventiemiddag, verdere info komt in de volgende
nieuwsbrief.
We een hele leerzame middag hebben gehad over veiligheid,
met diverse tips om babbeltrucs of inbraken te voorkomen.
En hoe onze woningen brandveilig te houden en wat te doen in geval van brand.
Geleerd dat b.v. was gewassen in wasverzachter, brand in je droger kan veroorzaken.
Er nog plek is op de dagopvanggroep D’r Tussenuit van “de Kloostertuin”. Alle aanwezigen
hopen op een nieuw contact erbij.
Opgeven voor een informatief gesprek kan bij de beheerders van “de Kloostertuin”. Zij zullen
uw vraag doorgeven.
Er een heel leuk optreden aankomt:
Wie van ons kent nog de meidengroep LUV uit de jaren 70 en 80, die vaak op televisie kwam in
die tijd. De zangeressen waren Patty Brard, Marga Bult en José Houbee.
Bekende hits van hun waren: You're the greatest lover en Trojan horse.
Welnu, diezelfde Marga Bult komt op 19 maart voor ons een optreden verzorgen met haar
seniorenprogramma: "zoek de Zon op".
Het belooft een spetterende middag te worden, Marga zingt tijdens haar optreden liedjes van
toen en nu en vertelt als ambassadrice van Alzheimer Nederland over haar ervaringen met o.a.
Dementie in al zijn aspecten.
Deze middag mag u niet missen, we rekenen op een grote opkomst, houdt u vast rekening met
de inschrijfdatum op 9 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de Kloostertuin.
Verdere informatie volgt in de nieuwsbrief van maart.
Onze nieuwe leden:
Hr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Mevr.
Hr.
Mevr.

Castelijns, PWM, Hapert
Castelijns-van der Heijden, MTC, Hapert
Geraerts, AAA, Hapert
Geraerts-Baths, JPG, Hapert
Ruissenaars, PPBM, Hapert
Willems, AFWP, Hapert
Willems-Beuker, ETM, Hapert

Onze overleden leden:
01-01-2020: hr. P.C.M. Castelijns, Hapert, 80 jaar
15-01-2020: mevr. J.E.L. de Laat-van Moll, Hapert, 78 jaar

Nieuwe activiteiten of ideeën: laat het ons even weten.
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