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Beste leden van de KBO-Hapert, 

voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief waarin we u 
over allerlei actuele zaken willen informeren. 
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Pasen 2021 

Als ik nu naar buiten kijk (ten tijde van het schrijven van deze tekst), lijkt het alsof we 
midden in de herfst beland zijn. 
Er staat een koude wind en af en toe vallen striemende buien, soms zelfs met hagel en 
onweer. Typische "Maartse buien" die "beduien dat de zomer aan komt kruien". 
Het is de natuur die bepaalt hoe de getijden verlopen en wij nietige mensjes moeten de 
heerschappij van de natuur gelaten ondergaan. 
Ik denk dat we gedurende het afgelopen jaar allemaal wel een lesje in bescheidenheid 
gekregen hebben. We zitten nog steeds in een stevige lockdown, opgelegd door de 
overheid, maar nog steeds noodzakelijk omdat deze Corona-pandemie zich niet zo maar 
gewonnen geeft. Wij moeten gewoon aanvaarden dat de natuur steeds het laatste woord 
heeft en zich niets aantrekt van de gemoedstoestand van ons mensen. 
Corona heeft in Nederland meer dan 16.000 dodelijke slachtoffers geëist en 
onvoorstelbaar veel leed, ziekte en eenzaamheid veroorzaakt. Ook kennen we inmiddels in 
Nederland ongeveer evenveel Corona- als voetbaldeskundigen en zijn we goed in staat 
commentaar te leveren op alle maatregelen die ons worden opgelegd. 
 

Gelukkig is het weer bijna Pasen! 
Met Pasen vieren we de opstanding uit de dood en de overwinning van het Licht. Al het 
Oude is voorbij en het Nieuwe viert hoogtij. 
De knoppen in de takken van bomen en struiken worden dik van het nieuwe leven en het 
duurt niet lang meer of het ontluikende nieuwe groen wint het van de grauwheid van de 
winter. Het voorjaar, de lente, staat voor de deur en dat geeft ons mensen weer nieuwe 
energie en blijheid. Je moet het willen zien maar de lammetjes dartelen al in de wei en 
vogeltjes bouwen alweer aan hun nestjes, de koude Noordenwind maakt plaats voor een 
aangename Zuidenwind. 
Gelukkig hebben wetenschappers van over de hele wereld samengewerkt om Corona het 
hoofd te bieden en zijn er langzaamaan voldoende vaccins ontwikkeld die de mensheid op 
termijn zullen beschermen voor deze vreselijke ziekte. Daar zijn we heel blij mee, het 
biedt perspectief op een normaler, vrijer leven waar we allemaal erg naar snakken. 
Voor ons als seniorenvereniging KBO Hapert zal het ook een opluchting zijn als we 
binnenkort allemaal gevaccineerd zijn en we ons weer kunnen verenigen, daar zijn we 
tenslotte voor! 
Het is fijn te kunnen melden dat niemand van onze leden zijn of haar lidmaatschap heeft 
opgezegd uit onvrede omdat er zo weinig georganiseerd geweest is in het afgelopen jaar.  
Dankjewel daarvoor en ook voor het feit dat iedereen zijn lidmaatschapsbijdrage weer 
trouw heeft voldaan. Wij staan te popelen om onze leden weer met open armen te 
kunnen ontvangen in de Kloostertuin en in Den Tref, om onze gezamenlijke activiteiten 
weer op te kunnen pakken en gezellige bijeenkomsten te kunnen houden. 
Laten we er samen, zo gauw het kan, weer een mooi verenigingsjaar van maken, samen: 
zingen, fietsen, wandelen, uit eten, dansen, gymmen, beoefenen van Pilates, Tai chi, 
kaarten, bridgen, biljarten of gewoon gezellig buurten, dat kan ook deugd doen! 
 

Voor nu wens ik jullie allemaal een vrolijk Paasfeest, hopelijk weer met familie en 
vrienden. 
Blijf gezond, houdt nog even vol en laat je zo snel mogelijk vaccineren dan komt het weer 
goed. 
 

Met vriendelijke groet,  
Simon Lamers 
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Afscheid pastoor van Vroonhoven 

Vandaag bereikte ons het verhuisbericht van onze emeritus pastoor J. van Vroonhoven. 
Na meer dan 43 jaar te midden van onze gemeenschap gelukkig gewoond, meegeleefd en 
gediend te hebben, kondigt hij aan niet langer in onze omgeving te kunnen blijven wonen. 
Door persoonlijke omstandigheden is het niet mogelijk om zijn levensavond in Hapert te 
voltooien, zoals hij verwacht en gehoopt had. Wij hadden het hem graag gegund dat hij 
nog langer in ons midden had kunnen verblijven. We zullen hem missen, hij was 
onlosmakelijk verbonden met onze parochie en ons dorp. 
 
Toen hij in 1978 onze pastoor werd, vervulde de katholieke kerk in Hapert een prominente 
rol. Het was vanzelfsprekend er deel van uit te maken: al onze kinderen werden gedoopt, 
deden hun eerste communie, hun vormsel, gingen naar de mis, trouwden in de kerk, etc. 
Ook was het toen bijna ondenkbaar dat bij een overlijden niet vanuit de kerk de uitvaart 
en begrafenis plaatsvonden. 
Bij al deze gelegenheden, vreugdevol of droevig, pastoor van Vroonhoven was er altijd 
met de kerkelijke rituelen en woorden van vreugde en dankbaarheid en van troost, 
bemoediging en medeleven. 
Sinds 1995 was hij ook betrokken bij onze KBO als geestelijk adviseur van het bestuur. 
Hij was erg betrokken bij het wel en wee van de ouderen in ons dorp zoals hij altijd liet 
horen tijdens zijn preek bij de talloze feestelijke bijeenkomsten die we met Kerstmis en 
Pasen vierden. 
Zijn levenswerk lag duidelijk in Hapert en ik ben ervan overtuigd dat zijn bezielende 
pastoraat veel goede vruchten heeft voortgebracht. 
Door zijn persoonlijkheid, die positieve betrokkenheid en liefde uitstraalde, hebben wij 
hem in ons hart gesloten. 
Ik spreek de hoop uit dat hem nog een goede en vreugdevolle tijd gegeven mag zijn in 
zijn geboortestad te midden van zijn familie, vrienden en kennissen en ik ben er zeker van 
dat veel Hapertse mensen hem met dankbaarheid zullen herinneren. 
Wij mogen dankbaar zijn dat deze mens zo lang onze pastoor is geweest. 
 
Met vriendelijke groet, 
Simon Lamers 

 

Onze nieuwe leden: 
 

Mw. M. van Houts-Melters, Hapert 
Hr. M. van Houts, Hapert 
 

Onze overleden leden: 
 

Hr. G. Hensing, 82 jaar 
Mw. W. Hensing-Minnema, 82 jaar 
Hr. L. Castelijns, 79 jaar 
Mw. D. Lemmens-Waas, 90 jaar 
Mw. M. Kennis-Gelens, 75 jaar 
Hr. H. Straatman, 85 jaar 
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Nieuwe activiteit: de fietsclub 
 

De overheid hoopt dat de RIVM-maatregelen spoedig kunnen worden versoepeld. 
Langzaamaan durven we dan ook weer na te denken over het opstarten van activiteiten 
en zelfs over het opstarten van nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld een fietsclub.  
Want wat is nu lekkerder dan met mooi weer door het Kempische landschap te fietsen en 
heerlijk in de buitenlucht te zijn. 
Indien de RIVM-maatregelen dit toestaan, gaan we per 1 mei van start met een fietsclub. 
Wij rekenen op uw deelname. In de nieuwsbrief van mei volgt hierover meer informatie, 
houdt deze dus in de gaten! 
 

Vind je het leuk om contactpersoon te worden voor deze activiteit of om mooie routes uit 
te zetten, meld je dan aan via info@kbohapert.nl of bel met onze voorzitter,  
tel.: 06-12 28 14 27. 
 

Servicepunt "De Hapertse Hofdame" 

Beste leden van seniorenvereniging KBO Hapert, 
Zoals misschien al wel bekend is bij u gaan Marije-Fransen Dona en Hilde Scholtens zeer 
binnenkort een postagentschap openen aan de Markt 4 in Hapert.  
Met het sluiten van de Novy verdween in Hapert een winkel die een heel groot assortiment 
in huis had. Een winkel in die hoedanigheid komt helaas niet terug, de winkel aan de 
Markt heeft eenvoudigweg niet de ruimte die daarvoor nodig is. Een veel gehoorde 
opmerking na het sluiten van de Novy was toch wel:  
“Wat jammer, weer een winkel die sluit. Je kon er voor van alles terecht.” 

Wat gaan ze dan wel doen: Marije en Hilde gaan een postagentschap openen met een 
groot assortiment aan ansichtkaarten en kantoorartikelen. Maar ook komen leuke 
cadeauartikelen in de collectie, die lokale ondernemers aanbieden in onze winkel.  
Zoals het artikel in de PC55 al aangaf, wordt het een winkel van, met en door Hapert 
en daarom vragen we uw hulp. Graag willen we van u weten wat absoluut niet mag 
ontbreken in de nieuwe winkel. Mochten meerdere leden hetzelfde gemis aangeven dan 
kunnen we wellicht voorzien in de vraag.  
Uw vraag of opmerking kunt u mailen naar info@kbohapert.nl of naar 
info@dehapertsehofdame.nl, maar natuurlijk kunt u Hilde of Marije ook gewoon 
aanspreken of bellen (Hilde, tel.: 06 - 11 51 65 08, Marije, tel.: 06 - 22 10 68 44) of loop 
straks gewoon eens even binnen bij De Hapertse Hofdame aan de Markt 4. 
Ook kunt u Hanny Mollen bellen om uw ideeën, wensen, vragen en opmerkingen door te 
geven, tel.: 06 - 14 64 27 93. 
Denk mee om zo de toekomstige winkel een winkel te laten zijn voor alle Hapertenaren! 

 
Gedachten 
 
We denken meestal dat je sterker wordt van vasthouden 
maar soms word je dat van loslaten 
 
We moeten niet meer duidelijkheid en zekerheid willen 

maar onduidelijkheid en onzekerheid leren aanvaarden  
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Kruiswoordpuzzel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 14 deel 
v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp  
24 voordat 26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak31 honingbij 32 Bijbelse priester  
34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 
ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 
deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische 
vogel 67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd. 
 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 6 
vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 
ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje18 soort appel 21 groot water 
22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 
iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede  
45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand  
55dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort 
hert 69 dominee 70 dit is. 
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