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NIEUWSBRIEF
JUNI/JULI 2021

Beste leden van seniorenvereniging KBO Hapert,
voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief waarin we u
over allerlei actuele zaken willen informeren.
_______________________________________

Overzicht van de .
onderwerpen in deze nieuwsbrief
Blz. 2: Van de redactie. Wist u dat………
Gedachten
Onze nieuwe en overleden leden
Blz. 3: Gedicht Adam en Eva
Blz. 4: Kruiswoordpuzzel
Blz. 5: Oplossing kruiswoordpuzzel
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Van de redactie. Wist u dat……..
•
•
•
•
•

•

Dit de nieuwsbrief is van juni en juli, de volgende nieuwsbrief en ONS verschijnt
weer eind juli.
In overleg met de instructrices is besloten alle bewegingsactiviteiten in Den Tref
opnieuw op te starten m.i.v. september.
Voor degenen die hiervoor een medische indicatie hebben het zwemmen in De
Albatros in Eersel nog steeds gewoon doorgaat. Er zijn voor Hapert nog een paar
plaatsen beschikbaar.
We op maandag 7 juni van start gaan met onze nieuwe fietsclub. Zorg dat je om
13.00 uur klaarstaat bij Den Tref. Je hoeft je niet aan te melden, breng alleen een
goede fiets en een goed humeur mee, dan wordt het gezellig!
Dit jaar de Passiespelen In Tegelen weer doorgaan? Er worden 36 uitvoeringen
gegeven vanaf 3 juli. Er wordt gespeeld op zaterdagen om 17.00 en om 20.00 uur.
Op zondagen om 14.00 en om17.00 uur.
De tickets kosten op 1e rang € 41,- en 2e rang € 37,-.
Als je belangstelling hebt bel dan even met de voorzitter: 06 1228 1427.
De Algemene Leden Vergadering van onze vereniging dit jaar gehouden wordt op
6 juli a.s.. De vergadering begint om 10.00 uur in Den Tref en om 12.00 uur sluiten
we af met een gezamenlijke lunch.
Noteer deze datum al vast in uw agenda maar u krijgt hiervoor nog een aparte
uitnodiging.

Wij wensen u allen een mooie zomer toe! Hopelijk zijn we binnenkort allemaal 2 keer
gevaccineerd en kunnen we weer genieten van wat meer vrijheid om te bewegen en
elkaar te ontmoeten en aan te raken.
Wij kijken ernaar uit om al onze verenigingsactiviteiten weer volop uit te kunnen voeren
en elkaar weer intensief te kunnen ontmoeten en bijpraten.
Gedachten
Als twee mensen naar hetzelfde kijken
Zullen ze niet hetzelfde zien
Belangrijker dan hoeveel je hebt om VAN te leven
is hoeveel je hebt om VOOR te leven

Onze nieuwe leden:

De heer A. Huijskes, Hapert
De heer J. van de Ven, Hapert

Onze overleden leden:

Mevrouw J. Rijkers-van der Aa, Hapert, 89 jaar
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Adam en Eva
Adam leefde lang geleden eenzaam in de tuin van Eden
met de zegen van de Heer, och wat wenst een mens nog meer?
Hij liep lekker in zijn blootje, baadde zon en baadde pootje
In het water van de beek, zeven dagen van de week!
Adam leefde zonder zorgen, totdat hij op zekere morgen
plotseling ontdekte dat ieder dier een vrouwtje had!
Hij zei: “Ach Heer ik wil niet klagen, maar ik zou u willen vragen,
onderdanig en beleefd, of u voor mij een vr ouwtje heeft?”
“Goed”, zei God, “Ik zal mijn best doen,
maar dan moet jij zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw, die haar leven deelt met jou”.
Adam liep van pret te zingen, hij kocht twee verlovingsringen.
“Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost ’t me een rib uit ’t lijf”.
En toen Adam lag te slapen heeft de Heer de vrouw geschapen.
‘t Was een droom van elke man, alles d’r op en alles d’r an.
En ze leefden heel tevreden samen in de tuin van Eden.
Totdat op zekere dag, Eva die boom met appels zag.
Eva dacht: “Wat kan het schaden, aan een boom zo vol geladen .
Ofschoon de Heer het mij verbiedt, mist men één, twee appels niet”.
En ze brandde van verlangen toen ze al dat fruit zag hangen.
Ze nam een hap terwijl ze zeê:
“One aple a day keeps the doctor away”!
Toen was ’t gedaan met het mooie leven, het paradijs werd opgeheven.
Door één appel zo ik weet, werken wij ons nu in ’t zweet.
Door het eten van die appel werken wij ons nu te sappel
Het is daarom dat ik beweer:
Snoep verstandig, eet een peer!
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Kruiswoordpuzzel

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het
corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 offertafel 5 familielid 10 vuile plek 12 onderhuids vet 14 iedere persoon
15 Europeaan 19 een zeker iemand 20 muzieknoot 21 afvaardiging 23 buislamp
24 comfort 26 schoolopgave 27 lompe vrouw 29 pl. in Duitsland 31 voorteken 32 vurig
bewonderaar 34 gestremde melk 36 vlaktemaat 37 glorie 39 volledig dronken 40 macht
41 krap 42 deel v.d. week 43 snijwerktuig 44 vogeleigenschap 46 insect 48 huldigen
51 uitroep van vreugde 53 grasmaand 55 populaire groet 57 kortgeleden59 bazige
vrouw 60 belang 63 heden 64 soort fee 66 irriteren 67 cachot 68 luizenei 70 hoofdstad
van Zwitserland 71 bedehuis 72 provinciehoofdstad.
Verticaal: 1 brede laan met bomen 2 waterdoorlatend 3 te koop 4 cirkelvormig rif
6 eeltachtige uitwas 7 Gedeputeerde Staten 8 pl. in Gelderland 9 interest 10 dodelijk
middel 11 landbewerking 13 ober 15 afkeer 16 troefkaart 17 lokspijs 18 afwisselende
beweging 21 deel v.e. woning 22 lof 25 bedrijfsleider 28 vaccineren 30 telwoord
31 toetsinstrument 33 op de wijze van 35 vlezige vrucht 36 slangvormige vis 38 ik
42 ouderling 43 strijdgewoel 45 familie 47 tennisterm 49 gebogen been 50 speciale
speelkaart 52 roodbruin roofdier 54 verfplank 55 tuinafscheiding 56 Europeaan
58 reusachtig 61 deel v.e. trap 62 omlaag 65 sprookjesfiguur 67 ontkenning 69 tot en
met 70 bustehouder.
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