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NIEUWSBRIEF 

Mei 2020 
 

 
 
 
 
 
 

Beste leden van de KBO-Hapert. 
 

Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief waarin we u  
over allerlei actuele zaken willen informeren. 

 
 
 

 
Overzicht van activiteiten in deze nieuwsbrief: 
 
Blz.   2: Voorwoord van de voorzitter.  
Blz.   3: Nieuwe bestuurssamenstelling.  
Blz.   4: Verslag van de jaarvergadering van 2 april 2019. 
Blz.   6: Jaarverslag van het verenigingsjaar 2019.  
Blz. 12: Gedicht: Dubbel gevoel. 
Blz. 13: Exploitatierekening KBO Hapert 2019 
Blz. 15: Hulpvragen? Meld u dan aan! 
     Wist u datjes. 
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Beste leden, 
 
Zoals het zich nu laat aanzien zullen we nog wel een tijdje met het Corona-virus 
opgescheept zitten. Het is en blijft een zorgelijke situatie en eenzaamheid vormt een 
steeds grotere bedreiging vooral voor oudere alleenstaanden. 
Ook van onze andere KBO-leden krijg ik te horen dat de maatregelen zoals die door de 
overheid zijn opgelegd steeds meer ervaren worden als een last. Al onze activiteiten zijn 
afgelast en we missen de onderlinge contacten en bijeenkomsten. 
Gelukkig hebben we allemaal telefoon en kunnen we op deze manier toch nog met 
iedereen een praatje maken. Hopelijk blijft u met elkaar bellen zoals ik in de vorige 
nieuwsbrief heb voorgesteld, blijf dit volhouden, 2 keer per week en zeker met 
alleenstaande ouderen. 
 
Voor onze vereniging heeft de Corona epidemie ook grote gevolgen. 
Het is al jarenlang de gewoonte om ieder jaar in de maand maart of april de Algemene 
Leden Vergadering te houden.  
In die vergadering worden de jaarstukken goedgekeurd en de jaarrekening vastgesteld. 
Volgens de statuten moet die vergadering binnen 5 maanden plaatsvinden. Het is duidelijk 
dat we dit jaar niet aan die termijn kunnen voldoen. 
Normaal zou een oplossing zijn om de genoemde termijnen te verlengen, maar daarvoor is 
ook een besluit van de ALV nodig. De statuten van onze vereniging zeggen dat in het 
geval de statuten ergens niet in voorzien het bestuur beslist. Die situatie is hier aan de 
orde. 
Als men gedwongen is om af te wijken van de statuten, dan geldt dat de afwijking 
“redelijk” moet zijn, dat wil zeggen: zij moet met redenen onderbouwd worden.  
Bovendien moet de afwijking “billijk” zijn, dat wil zeggen dat deze ook gevoelsmatig te 
rechtvaardigen moet zijn en moet zijn genomen met afweging van alle betrokken 
belangen. 
 
Het bestuur stelt daarom voor om de ALV te verzetten naar een later tijdstip (voorlopige 
datum: 28 oktober 2020) met verantwoording achteraf van de in tussenliggende periode 
genomen besluiten.  
 
Om u vooruitlopend op de ALV te informeren over een aantal onderwerpen ontvangt u bij 
deze nieuwsbrief ook: 

 De notulen van de ALV 2019, gehouden op 2 april 2019  
 Het Jaarverslag 2019 
 Toelichting op de exploitatierekening van de KBO-Hapert 2019. 

Door het inzien van deze stukken hebt u alvast een duidelijk beeld over het 
verenigingsjaar 2019 zoals dit op de ALV 2020 zal worden gepresenteerd. 
 
Wat betreft de benoemingen van het bestuur het volgende:  
Zowel Antoon Poppeliers als Henk Fleerakkers hebben aangegeven af te willen treden als 
bestuurslid van onze vereniging. Wij respecteren hun beslissing. Vanwege het uitstel van 
de ALV zal pas op een later tijdstip op passende wijze afscheid van hen worden genomen. 
 
Om in deze vacatures te voorzien heeft met instemming van het voltallige bestuur, 
inclusief de aftredende bestuursleden Antoon en Henk, Hanny Mollen-Braken de taak van 
secretaris op zich genomen en Pieter Bax de taak van penningmeester. Verder is ook Jan 
Tijssen tot het bestuur toegetreden.  
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Wij zijn blij dat deze mensen taken willen vervullen en hebben er alle vertrouwen in dat ze 
dit ook bekwaam en nauwgezet zullen doen.  
Het bestuur vraagt de leden hun goedkeuring te geven aan deze pragmatische oplossing 
en stelt u in de gelegenheid op de eerstkomende ALV formeel deze besluiten te 
bekrachtigen. 
Hopelijk kunt u zich vinden in ons besluit om te kiezen voor bovengenoemde werkwijze. 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons voor 
verduidelijking. 
Tenslotte: Ik hoop van harte dat de Corona maatregelen die genomen zijn, vruchten 
zullen afwerpen zodat we op termijn elkaar weer lijfelijk mogen ontmoeten en we ons pre-
corona leven weer kunnen oppakken. 
 
Ik wens u allen veel gezondheid toe en hoop dat u een beetje kunt genieten van mooi 
voorjaars- en zomerweer. 
 
Met vriendelijke groet, 
Simon Lamers. 
 
______________________________________ 

 
 
Overzicht van het nieuwe bestuur: 
 
Voorzitter:   
Simon Lamers, tel. 38 12 08 
s.lamers@outlook.com 
 
Secretaris: 
Hanny Mollen-Braken, tel. 06-146 42 793 
erichannymollen@hotmail.com 
 
Penningmeester: 
Pieter Bax, tel. 54 40 65 
p.bax2@upcmail.nl  
 
Overige Bestuursleden: 
Jan Foolen: tel. 38 21 71 
Marian Geraerts-Schellekens, tel. 38 45 96  
Alda van Hout-Ariës: tel. 38 43 63 
Carol Iding: tel. 38 24 45  
Leo Laus: tel. 38 29 07 
Jan Tijssen: tel. 38 23 05 
 
Geestelijk adviseur: 
Em. Pastoor J. van Vroonhoven, tel. 38 89 22 
 
Ledenadministratie: 
De ledenadministratie zal voortaan door Marian Geraerts worden verzorgd. Ook als u een 
verhuizing, overlijden of opzegging door wilt geven, kunt u bij haar terecht. 
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KORT VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING, 
GEHOUDEN OP DINSDAG 2 APRIL 2019 

IN GEMEENSCHAPSHUIS “DEN TREF” TE HAPERT. 
 

Aanwezig: Het bestuur en ± 75 leden. 
Afgemeld m.b.v.v.: de hr. Peter Bunnik, de hr. Jeroen Steger en mw. Marian  
Geraerts – Schellekens. 

 

1. OPENING EN WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER: 
De voorzitter Antoon Poppeliers, heet iedereen namens het bestuur hartelijk welkom op 
deze jaarvergadering. Onze geestelijk adviseur emeritus pastoor van Vroonhoven wordt 
een spoedig herstel toegewenst.  
De dag begon met de Eucharistieviering in steunpunt “de Kloostertuin” voor alle leden en 
overleden leden. 
Op dit moment heeft de KBO 701 leden. Er zijn vele vrijwilligers actief als 
wijkvertegenwoordiger, in de SOOS 50+, bij activiteiten, als chauffeur of vrijwilliger bij de 
zorgboerderij enz., die samen met het bestuur de drijvende krachten zijn van onze 
vereniging. 
Het afgelopen jaar zijn er 42 leden overleden. Staande herdacht de vergadering de 
gestorvenen. 
 

2. VERSLAG JAARVERGADERING VAN 20 MAART 2018: 
De secretaris Henk Fleerakkers leest een beknopt verslag voor van de jaarvergadering van  
20 maart 2018. 
 

3. JAARVERSLAG VAN HET VERENIGINGSJAAR 2018: 
Het jaarverslag wordt niet voorgelezen. Belangstellenden kunnen een verslag ophalen aan 
de bestuurstafel. 
 

4. FINANCIEEL JAARVERSLAG VAN 2018: 
Henk Fleerakkers doet uitgebreid verslag over het financieel gebeuren van onze 
vereniging. De belangrijkste posten worden uiteengezet.  
 

5. FINANCIËLE CONTROLE:  
Accountantsbureau Reijnders heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. 
De penningmeester wordt decharge verleend voor het gevoerde financieel beleid. 
 
Er wordt gratis een 2e kop koffie aangeboden door gemeenschapshuis Den Tref. 
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6. BESTUURSVERKIEZING: 
Bestuurslid Sjaantje Ansems is statutair aftredend maar stelt zich niet meer herkiesbaar. 
De dames Carol Iding en Marianne Geraerts-Schellekens worden voorgedragen als nieuwe 
bestuursleden. Antoon Poppeliers treedt tussentijds af als voorzitter en zal de taak van 
penningmeester op zich nemen. Simon Lamers wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter. 
De aanwezigen gaan akkoord met de nieuwe samenstelling van het bestuur. De voorzitter 
bedankt iedereen voor het gestelde vertrouwen in het bestuur. 
Sjaantje Ansems wordt door de voorzitter bedankt met bloemen en een envelop voor het 
vele werk dat ze heeft verricht voor de KBO. 
                                                      

7. MEDEDELINGEN: 
Onze geestelijk adviseur, pastoor van Vroonhoven wordt bedankt voor zijn positieve 
inbreng en prettige samenwerking.  
De Rabobank Clubkas Campagne heeft voor de KBO Hapert het mooie bedrag van € 
1014,22 opgebracht.  
Van der Leegte Beheer schonk € 230,00.   
 

8. RONDVRAAG: 
Over de vragen wordt door de voorzitter tekst en uitleg gegeven. 
 

Installering nieuwe voorzitter: 
Simon Lamers wordt officieel geïnstalleerd als voorzitter en krijgt van Antoon de 
voorzittershamer uitgereikt.  
 

De voorzitter biedt namens het bestuur de aanwezigen nog een consumptie aan. 
  
Na de pauze begon het ontspanningsgedeelte van deze middag, een optreden van Dikke  
Mik met een vrolijk muzikaal Brabants programma.    
  

9.   SLUITING: 
Na het optreden van Dikke Mik dankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en 
eindigde zoals altijd met de woorden: “Zorg goed voor jezelf”. 
 
 
Verslag: Alda van Hout. 
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02 januari Voor alle vrijwilligers van de KBO en van het steunpunt was er een 
Nieuwjaarsreceptie in de Kloostertuin. Onder het genot van een hapje en een 
drankje werden vele nieuwjaarswensen uitgewisseld.  

11 januari   Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert. 
22 januari Informatiemiddag in den Tref door Rabobank de Kempen. De bank gaf goede 

voorlichting over veilig bankieren en bewust worden van risico’s, maar wilde 
ook de aanwezigen een beter gevoel geven van veiligheid en zekerheid 
tijdens het doen van dagelijkse bankzaken. Notariskantoor van Voskuijlen en 
Koekkoek gaf goede informatie o.a. over machtigingen, schenkingen en 
testamenten. 

29 januari Vergadering stichting Cluster Senioren gemeente Bladel/KBO Kring gemeente 
Bladel in De Poel te Netersel.  

08 februari Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert. 
22 februari Bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur van KBO Kring Gemeente Bladel en 

Dagelijks Bestuur van Stichting Cluster Senioren Bladel in de Kloostertuin in 
Hapert.   

01 maart Carnavalsmiddag in den Tref, georganiseerd door carnavalsvereniging “De 
Pintewippers” in samenwerking met de KBO, voor alle senioren van Hapert. 
De 19e seniorenprins van Hapert, ons lid Martien van Hees, alias prins 
Carambole en zijn adjudant Piet Jansen, hebben er samen met de 
carnavalsvereniging, dansmarietjes en vele senioren uit Hapert, een gezellige 
middag van gemaakt. En natuurlijk werden er weer diverse onderscheidingen 
uitgereikt door de prins. Op de muziek van de Hapertse Deejay Jan Leijten 
kon er volop worden gedanst en ook tijdens de polonaise waren er veel 
voetjes op de dansvloer. Ook was er een ludieke act uit de Hapertse 
zittingsavonden “Vur Hapert, dur Hapert”. Het was een goed geslaagde 
carnavalsmiddag voor de ouderen. 
De seniorenprins en zijn gevolg gingen op maandagmorgen ook naar de 
Hapertse Kluis en naar zorgboerderij de Ganzestart. Dinsdagmorgen ging het 
gezelschap naar steunpunt de Kloostertuin en naar zorgboerderij de 
Ganzehoeve. De bewoners en de bezoekers hebben geweldig genoten en 
waren zeer vereerd met de onderscheiding van prins Carambole. 

 
 
12 maart Jaarvergadering stichting Cluster Senioren gemeente Bladel/KBO Kring 

gemeente Bladel in De Poel te Netersel. 
30 maart  Veiligheidsmarkt in steunpunt de Kloostertuin. Deze markt werd 

georganiseerd door wijkzuster Carol Iding in samenwerking met de KBO en 
het steunpunt. Er was informatie over veilig leven, veilig wonen en veiligheid 
in het verkeer. De standhouders hadden veel informatie om zo lang mogelijk 
zelfstandig, gezond en veilig thuis te wonen. Ook werd er volop nagepraat 
door de bezoekers onder het genot van een kopje koffie/thee met iets 
lekkers.   
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02 april Jaarvergadering van onze vereniging in den Tref. De dag begon met een 

Eucharistieviering in steunpunt de Kloostertuin voor alle leden en overleden 
leden van onze vereniging. ’s Middags opende voorzitter Antoon Poppeliers 
met een welkomstwoord de vergadering, waarbij het bestuur en ± 70 leden 
aanwezig waren. De secretaris Henk Fleerakkers las het verslag voor van de 
jaarvergadering van 20 maart 2018. Daarna werd het jaarverslag 2018 van 
de secretaris uitgedeeld aan allen die hiervoor belangstelling hadden. De 
boekhouding over 2018 is door accountantsbureau Reijnders & Partners 
goedgekeurd en in orde bevonden. Bestuurslid Sjaan Ansems was statutair 
aftredend maar stelde zich niet meer herkiesbaar. De dames Carol Iding en 
Marian Geraerts werden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Antoon 
Poppeliers trad tussentijds af als voorzitter en nam de taak als 
penningmeester op zich. Simon Lamers werd voorgesteld als nieuwe 
voorzitter. De aanwezigen gingen akkoord met de nieuwe samenstelling van 
het bestuur. 

 Sjaan Ansems werd door de voorzitter bedankt met bloemen en een 
envelop voor het vele werk dat ze heeft verricht voor de KBO. 

 Na de pauze begon het ontspanningsgedeelte van deze middag, een 
optreden van Dikke Mik met een vrolijk muzikaal Brabants programma. 

06 april  Culturele dag in den Tref te Hapert georganiseerd door Stichting Ouderen de 
Kempen. Het was een dag waarop de 19 KBO-
afdelingen uit de Kempen in de gelegenheid 
werden gesteld om met zang en dans naar buiten 
te treden. Ook bezoekers mochten bij het line-
dansen meedoen. Tevens waren er demonstraties 
van het koersbal. De creativiteits-expo, waar 
mensen hun eigen werkstukken ten toon konden 
stellen en verkopen, werd ook goed bezocht. Al 
met al was het een gezellige dag voor alle 
deelnemers en natuurlijk ook voor de bezoekers. 

08 april  Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert. 
16 april  Paasviering. De dag begon met een Eucharistieviering met boeteviering in 

de parochiekerk, gecelebreerd door pastoor Schilder. De liturgische 
gezangen werden door ons seniorenkoor Levenslust verzorgd o.l.v. dhr. 
Frans Bullens. 
In den Tref aangekomen stond de koffie/thee al klaar en konden degenen 
die zich hadden opgegeven gaan genieten van een heerlijke koffietafel met 
warm vlees. Er werd een loterij gehouden om de paasviering, zonder 
bijbetaling door de leden, te kunnen blijven organiseren. Na de middag trad 
de volksdansgroep o.l.v. Yvonne van Hilst op en ons seniorenkoor Levenslust 
bracht nog enkele liedjes ten gehore. Daarna ging men weer tevreden 
huiswaarts. Voor vele leden was het een mooie dag als voorbereiding op 
Pasen. 

06 mei  Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert. 
30 mei   Regionaal Beraad in Maarheeze. 
03 juni Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert. 
04 juni  Vergadering stichting Cluster Senioren gemeente Bladel/KBO Kring gemeente 

Bladel in De Poel te Netersel. 
04 juli Algemene Vergadering KBO Brabant in Udenhout. 
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14 juli t/m 2 augustus Zomeractiviteiten georganiseerd door de KBO’s van Bladel, Casteren,        

Hapert, Hoogeloon en Netersel. Tijdens deze 3 
weken konden 50-plussers uit de gemeente 
Bladel deelnemen aan diverse workshops zoals: 
porselein schilderen, paverpollen (beeld maken 
van een oud T-shirt), bloemschikken, origami, 
Tai-Chi, fysio en sportcentrum Dirkx, glazussen 
met glas, creatief zijn met bijenwas en 
schilderen. Ook werden er diverse locaties 
bezocht zoals: De afscheidshoeve  Intens in 
Hoogeloon, zeefdruk Fiers in Hapert, Imants 
machinefabriek in Reusel, voorlichting 
brandveilig wonen door brandweer Bladel, Excursie VD Leegte Metaal, 
wandeling Wellenseind Lage Mierde, Excursie Fabor IJsboerderij Reusel, 
Midgetgolf Bladel, Tuin van Riel Duizel, Zorgboerderij Wederloop Haghorst, 
bezoek 2e Kamer Den Haag, wandeling rond de “Herberg de Negende 
Zaeligheyt” Witrijt, museum De Vier Quartieren Oirschot, Escargotkwekerij 
Reusel, oorlogsmuseum Overloon, Tinteltuin Eersel en wijnproeverij Eersel.   
Voor deze activiteiten hadden zich in totaal 986 mensen aangemeld.    

09 september Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert. 
10 september Vergadering stichting Cluster Senioren gemeente Bladel/KBO Kring gemeente 

Bladel in De Poel te Netersel. 
27 september t/m 11 oktober. Rabobank De Kempen organiseerde voor hun leden weer de 

Rabobank Clubkas Campagne. Er waren vele stemmen uitgebracht op de KBO 
Hapert, daarom ontvingen we het mooie bedrag van € 1014,22. Een mooi 
resultaat dankzij vele stemmers. 

05 oktober  Koersbaltoernooi in den Tref georganiseerd door Stichting Ouderen de 
Kempen. Er deden 17 ploegen mee uit 13 kerkdorpen. De ploeg uit Hapert 
werd 1ste en kreeg de wisselbeker mee naar huis. 

08 oktober Infomiddag Belangenbehartiging voor ouderen in den Tref te Hapert. Jeroen 
Steger praatte de aanwezigen bij over de nieuwe wetgeving en regels voor 
de inkomstenbelasting. Peter Bunnik gaf voorlichting over het onderwerp “Als 
je zorg nodig hebt”.  

11 oktober Jeu de boules dag in de Kattendans te Bergeijk georganiseerd door Ouderen 
de Kempen in samenwerking met de vereniging WDM in Bergeijk. Er waren 
45 deelnemers. Noud Verheijden uit Hapert werd winnaar en ging met de 1e 
prijs en de wisselbeker naar huis. 

14 oktober Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert.  
16 oktober Bedevaart naar H. Gerardus Majella in de Weebosch. Om 9.30 uur begon de 

Eucharistieviering met als celebrant pastoor L. Buijens van de Weebosch. De 
liturgische gezangen werden verzorgd door ons seniorenkoor Levenslust 
o.l.v. dhr. Frans Bullens met als organist Ko Vromans. Er was een goede 
opkomst van leden. Na afloop van de H. Mis werd er door de KBO aan de 
Hapertse leden een kop koffie met een stuk appelgebak aangeboden in 
eethuys ’t Kroontje in de Weebosch. 
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02 oktober  Infomiddag over E-bike in den Tref. De Hapertse verkoper en fietsenmaker 

Arie van der Meer (samen met assistente Diana van Doornik) ging uitgebreid 
in op diverse zaken met betrekking tot de elektrische fiets. Waar moet je op 
letten als je een elektrische fiets gaat aanschaffen? Wat 
zijn de verschillen over waar de motor zit? Waar moet 
je op letten tijdens het rijden? Het voornaamste is om 
plezier te houden in het fietsen, dus veilig fietsen is erg 
belangrijk volgens Arie. Hij had ook diverse fietsen 
meegebracht en er was voldoende gelegenheid om 
vragen te stellen. 

29 oktober Vergadering stichting Cluster Senioren gemeente Bladel/KBO Kring gemeente 
Bladel in De Poel te Netersel. 

30 oktober Officiële overhandiging van het rapport “Ouder worden in de gemeente 
Bladel” aan Davy Jansen, wethouder voor o.a. Welzijn, Cultuur, WMO en 
Sport. Dit visiedocument is opgesteld door stichting Cluster Senioren Bladel 
onder begeleiding van bureau Gouden Mensen. De ouderenbonden uit de 5 
kerkdorpen van de gemeente Bladel hebben hieraan hun medewerking 
gegeven. Ook Peter Bunnik (schrijver Welzijn om het wel zijn) en Wim van 
Lieshout (schrijver Zorgen om de zorg) hebben aan dit project meegewerkt.    

01 november KBO Regionaal Beraad in Maarheeze. 
02 november  Finales van de biljartkampioenschappen driebanden in Reusel georganiseerd 

door Stichting Ouderen de Kempen. In klasse A won Huub Mollen van KBO 
Reusel de wisselbeker en in klasse B was dat Toon Goossens van KBO Eersel.  

04 november Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert. 
05 november Gezellige middag in den Tref met firma Jan de Boer uit Elsloo. De bezoekers 

werden verwelkomd met gratis koffie/thee met Limburgse vlaai. Daarna 
begon de voorlichting door mw. de Boer en haar dochter over matrassen, 
beddengoed en andere gezondheidsproducten. Er was volop gelegenheid om 
vragen te stellen. Voor het naar huis gaan kreeg iedereen nog een nuttig 
presentje. 

12 november Informatiemiddag “Zorg rondom het levenseinde” in den Tref te Hapert, in 
samenwerking met Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland. De 
lezing werd verzorgd door Alex van der Male hospice arts van Merefelt. Er 
was informatie over de onderwerpen: “terminaal ziek zijn” en “overlijden en 
de periode daaraan voorafgaand”. Ook waren er standjes met 
Wensambulance, vrijwillige palliatieve thuiszorg en herdenkingen (urnen, 
sieraden, enz.), waar men informatie kon ophalen. 

19 november 80+Middag in den Tref. Er hadden zich 150 80-plussers en partners            
(partners die nog geen 80 jaar zijn mogen ook meekomen) aangemeld voor   

deze middag, die voor de 20ste keer werd 
gehouden. De voorzitter Simon Lamers heette 
de senioren welkom en noemde ze “de elite 
leden” van onze KBO. Jan Tijssen nam de 

presentatie van deze  middag traditiegetrouw daarna over. Met een rijmpje, 
een liedje en een toneelstukje samen met Jopie Spooren, kreeg hij de 
lachers op zijn hand. Tijdens de middag was er accordeonmuziek op de 
achtergrond door Pascal Vorstenbosch, zodat er genoeg ruimte was om 
samen gezellig te buurten. Piet Docters van Leeuwen toonde daarna foto’s 
van oud en nieuw Hapert. Velen herkenden de personen op de foto’s en de 
gebouwen die verloren zijn gegaan in de loop der jaren. De 90-plussers 
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werden door de seniorenprins van carnaval Martien Verhees en zijn 
adjudant Piet Jansen nog eens extra in het zonnetje gezet. Zij kregen door 
het koppel nog een mooie onderscheiding omgehangen. Ook dit jaar 
verraste Jan een van de aanwezigen met de mooi versierde wandelstaf met 
oorkonde. Henk Fleerakkers was dit jaar de gelukkige en mag zich één jaar 
lang de trotse bezitter van de staf noemen. Met een lekkere kop soep, 
belegde broodjes en krentenbollen werd deze gezellige middag afgesloten. 
Met een pak heerlijke speculaas en een pakje kerstkaarten keerden de 
gasten weer huiswaarts.  

28 november Algemene Vergadering KBO Brabant in Udenhout. 
02 december Bestuursvergadering in steunpunt de Kloostertuin te Hapert. 
12 december Afsluiting van het project “Jong-Oud”  op basisschool Het Palet in Hapert. 

Kinderen in gesprek met ouderen, daar gaat het om in dit project dat de KBO 
afdeling Hapert, in samenwerking met de basisschool, ieder jaar uitvoert. 
Hierbij hoort een lespakket, aan de hand waarvan de leerlingen kennis maken 
met heel veel zaken die te maken hebben met ouderen. Het is een van de 
projecten waar de kinderen ieder jaar 
opnieuw met ontzettend veel plezier aan 
werken. Ook de ouderen die hier aan 
meewerken zijn altijd erg enthousiast en 
velen doen hier jaar na jaar aan mee. Zij 
worden bij het afsluiten van het project op de 
school ontvangen door de kinderen en 
bedankt. Als voorbereiding van het gesprek 
tussen de kinderen en de ouderen worden er 
eerst enkele lessen gegeven, waarin het 
thema ouder worden centraal staat. Vragen 
als: “Hoe verandert je leven als je ouder 
wordt?” “Welke vooroordelen en 
misverstanden leven er over ouderen?” en 
“Wat betekent een zorgzame samenleving?” 
komen tijdens deze lessen aan de orde. De 
doelstelling van het project is: Het onderlinge begrip tussen generaties te 
bevorderen. Tijdens de afsluiting op school werd er een film getoond over 
allerlei onderwerpen waar de kinderen mee bezig zijn tijdens het schooljaar.  

17 december Jaarlijkse kerstviering voor onze leden in den Tref. De dag begon met een 
advents-boeteviering in de parochiekerk, met als celebrant pastoor Schilder. 

Daarna was er in den Tref een koffietafel voor alle leden 
die zich hiervoor opgegeven hadden, ± 185 personen. Er 
werd een loterij gehouden om de kerstviering, zonder 
bijbetaling door de leden, te kunnen blijven organiseren. 
Na de smakelijke lunch trad ons seniorenkoor Levenslust 
op o.l.v. Frans Bullens. Zij zongen enkele kerstliederen en 
tussen de liedjes door las de dirigent mooie 
kerstgedichtjes voor. Daarna was het de beurt aan Jopie 
Spooren die een mooi kerstverhaal voorlas. Yvonne van 
Hilst verzorgde met onze volksdansgroep een optreden 
met enkele dansen. Ook mensen uit de zaal mochten aan 

de laatste dans deelnemen. Om ca.16.00 uur was de afsluiting van een mooie 
dag, als voorbereiding op Kerstmis. 
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19 december Kerstviering in steunpunt de Kloostertuin voor alle vrijwilligers van KBO      
Hapert. De voorzitter blikte terug op het afgelopen jaar, onder het genot van 
een hapje en een drankje. Aan het einde van deze gezellige middag werd 
door het bestuur aan alle vrijwilligers een kerstpakket en een mooie vaas met 
plant uitgereikt. Dit is een mooie attentie voor alle vrijwilligers die het hele 
jaar klaar staan om het bestuur en de leden te helpen waar dat nodig is. 

 
In het jaar 2019 zijn 28 leden overleden. Het bestuur heeft hier aandacht aan geschonken 
door middel van een condoleance voor de familie en door aanwezig te zijn bij de 
Eucharistieviering, als die in Hapert plaatsvond. In het jaar 2019 is er door de KBO weer 
veel georganiseerd met hulp van vele vrijwilligers: de gebedsdienst op dinsdagmorgen in 
het steunpunt, het kienen 1 maal per 14 dagen, de dagopvang op woensdag, 
donderdagmorgen en vrijdag, de boodschappendienst, het rikconcours in de winter, de 
gymnastiek, het volksdansen, het zwemmen, de pilates, het koersballen, de Tai Chi, de 
natuurwandelingen, respijtzorg, de ontmoetingsavonden, de klussen- en vervoersdienst, het 
jeu de boules, de zomeractiviteiten, het spreekuur van: Buurtzorg, WMO loket en Zuidzorg, 
de Soos 50+ met kaarten, bridgen en biljarttoernooi, het zangkoor Levenslust en de 
computercursus DigiSterker. 
 
De ouderenadviseurs hebben in 2019 125 adviezen gegeven en de thuisadministratie werd 

89 keer op orde gebracht. De belastinginvullers 
vulden 217 formulieren in. De cliëntondersteuners 
werden 5 keer ingeschakeld. Het zorgloket WMO 
kreeg 115 aanvragen. De klussendienst kwam voor 
240 klusjes in actie. De Hapertse vervoersdienst 
met o.a. de gasten voor de Hapertse Kluis werd 
1243 keer ingeschakeld. Vrijwilligers reden 16.577 
ritten voor bezoekers van de Zorgboerderij en de 
Hapertse Kluis.  
U kunt uit dit verslag vaststellen, dat bij onze 
vereniging diverse activiteiten plaatsvinden. Het 
bestuur hoopt in 2020 al deze activiteiten te 

kunnen blijven uitvoeren en waar mogelijk uit te breiden.  
 
Verslag: Alda van Hout. 

______________________________ 
 

DUBBEL GEVOEL 
Dat dubbele gevoel 
van aan de ene kant 
mensen graag willen zien 
het liefst ook dichtbij 
en even vasthouden 
 

maar aan de andere kant 
anderen en ook jezelf 
niet in gevaar willen brengen 
ja er zijn veel mogelijkheden 
om toch contact te hebben 
maar echte aanwezigheid 
geeft nou eenmaal meer.  Schrijver: geeraardt, 27 apr. 2020 
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Omdat de jaarvergadering tot nader order uitgesteld is geven we u hieronder 
een samenvatting van het resultaat over 2019 zoals dit door de oud 
penningmeester dhr. Antoon Poppeliers is opgesteld. 
 

EXPLOITATIEREKENING KBO HAPERT 2019 
 

Toelichting  
 

INKOMSTEN: 
    
8000 Contributies van leden       €.  18.178,00 
 

8010 Schenking/giften/sponsors       €.    2.250,00 
 

8040 Subsidie Gemeente Bladel       €.  13.460,00 
             

UITGAVEN: 
 
4300 Organisatiekosten        €.      755,00 
 Computersysteem uitgebreid, website, inktpatronen, e.d. 
 

4310 Ouderenadviseur-cliëntondersteuner      €.      166,00 
 In 2019 zijn 151 adviezen gegeven aan ouderen.  
 

4315 Telefoon         €.        35,00 
 

4325 Administratiekosten, o.a. papier, ordners    €.      280,00 
 

4340 Drukwerk / kopiëren       €.   2.269,00 
 Betr. het kopiëren voor convocaties en andere mededelingen, de  
 maandelijkse nieuwsbrief, het ledenblad Onder Ons, wijzigingen i.v.m. 
 overlijden in het ledenbestand t.b.v. de wijkvertegenwoordigers  
 

4395  Tai Chi, betaald vakkracht       €.      205,00 
 

4510 Gymnastiek, betaald aan vakkrachten     €.      800,00 
 

4530   Volksdansen, betaald aan vakkracht     €.      500,00 
 

4535 Stoelyoga, betaald vakkracht      €.      670,00 
 

4540 Koersballen         €.        20,00 
 

4550 Watergymnastiek / Albatros Eersel.     €.      859,00 
 Betreft de bijbetaling aan het zwembad. De eigen bijdrage à €. 39,75 
 per kwartaal wordt rechtstreeks betaald door de deelnemers.  
 In 2019 gelijk aantal deelnemers met medische indicatie    
 

4555 Pilates, betaald vakkracht.       €.       975,00 
  
4560 SOOS 55+.         €.    1.075,00  
 Gebruik van biljarts, biljarttoernooien, kaarten, bridgen, multimedia   
 

4580 Kerstviering: de kosten viering in 2019      €.    3.078,00 
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4590  Cursussen, kosten computer en aanschaf lesmateriaal  €.       194,00 
 
4600 Bestuurskosten: bestuursvergaderingen, reiskosten e.d.   €.       687,00 
  

4610 Bijeenkomsten. Dit zijn de kosten van vergaderingen,  
thema middagen, themabijeenkomsten, jaarvergadering etc.  €.    1.432,00 
 

4620 Seniorenkoor: inschrijfgeld korendagen, kosten van optredens,  
 vergoedingen dirigent, e.d.       €.    1.036,00 
  

4640 Attenties: deze post bevat fruitschalen/bloemstukjes voor leden die  
 i.v.m ziekenhuis opname of langdurig ziek zijn, jubilarissen e.d.    €.         70,00 
 

4650 Bedevaart.          €.       225,00 
 

4670 Paasviering: de kosten viering in 2019       €.    1.572,00 
   
4680 80+Middag.          €.    1.634,00 
 Dit is een succesvolle activiteit, ouderen van               
          80 jaar en ouder beleven met hun mantelzorgers veel plezier aan 
          deze middag. Zij kunnen vaak niet aan andere activiteiten deelnemen.     
      
4700 Vrijwilligers, er zijn 75 vrijwilligers.      €.    1.484,00 

Betr. koffie, kerstattentie en nieuwjaarsbijeenkomst, cursussen,  
vrijwilligers dag, voorlichting voor ouderenadviseurs.     

 Deze 75 vrijwilligers verzorgden: 217  belastingaangiften,  
10 cliëntondersteuners hielpen 89 cliënten met hun  
thuisadministratie en ook 220 personen via het zorgloket, onze 
vervoersdienst verzorgde 16.577 ritten (incl. zorgboerderij)   

 
4800 Klussendienst        €.     1.830,00 

Deze kosten zijn gemaakt voor drukwerk, telefoon, autovergoeding,  
kerstattentie en aankoop kleine materialen. Het betreft 196 klussen 
bij de doelgroep (incl. vervoer ziekenhuis e.d. en boodschappen)     
              

5000 K.B.O. Brabant - Afdracht KBO Brabant      €.     8.232,00 
 

6000 Contributies         €.          98,00 
 

7000 Rente en kosten bank        €.       163,00  
 

8020   Kienen          €.         90,00 
           

10000   Positief resultaat         €.     3.456,00 
  
 

Zoals u ziet 
  

“Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen” 
 

22 april 2020. 
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Heeft u hulpvragen? Meld u dan aan! 
Bel ons op nummer: 0497 – 38 12 08 

 
Beste leden en andere senioren van Hapert, 
 
Omdat wij in deze moeilijke tijden als KBO-bestuur ondersteunend willen zijn naar alle 
senioren van ons dorp hebben wij het volgende bedacht: 
 

Als KBO willen wij dagelijks van 10-12 uur bereikbaar zijn voor jullie hulpvragen.  
Heeft u bijvoorbeeld niemand om boodschappen te doen of bent u erg eenzaam omdat u 
geen netwerk heeft en behoefte heeft aan een telefoontje, of moet een klusje geklaard 
worden, of heeft u een andere hulpvraag? Dan zullen wij proberen samen met u een 
oplossing te vinden. 
Ook chronisch zieken en/of lichamelijk gehandicapten uit Hapert kunnen een beroep op 
ons doen. 
 

Mede omdat steunpunt de Kloostertuin nu tijdelijk niet bereikbaar is, kunt u ons hiervoor 
bellen op ons nummer: 0497 – 38 12 08.  
Inmiddels hebben we van diverse mensen al een aanbod gehad om iets voor ouderen te 
willen betekenen. Mocht u dit ook willen, dan kunt u mailen naar: 
algemeen@kbohapert.nl. 
 

__________________________________ 
 
Wist u datjes! 
 
Wist u dat:       
Onze bestuursleden Henk Fleerakkers en Simon Lamers een 
Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen voor het vele 
vrijwilligerswerk dat ze hebben verricht? Zij zijn beide benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
   
Wist u dat: 
Alle activiteiten van de KBO Hapert in de maand juni 2020 nog niet doorgaan? 
 
Wist u dat:  
De Zomeractiviteiten in de gemeente Bladel dit jaar geen doorgang vinden i.v.m. het 
Coronavirus?  
 

 
 
 
 
 


