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Herinnering: EMA-Dagreis
Tijdens de dagreis, die op 21 april is gepland, brengen we eerst een bezoek aan “Natuurlijk
tomaat”. Na de ontvangst met een lekker kopje koffie of thee en gebak, komt u tijdens een
rondleiding op een ludieke en humoristische manier alles te weten over de tomaat.
Vervolgens maakt de eigenaresse Henriëtte een heerlijke lunch middels live-cooking. Na de
ochtend gaat de reis verder naar Dussen en rijden we via een typisch Hollands landschap
naar Peter den Dekker, de meest ludieke klompenmaker van het westelijk halfrond.
U bezoekt een klompenmuseum en u krijgt een demonstratie klompen maken (zowel
handmatig als machinaal) met veel humor en anekdotes. Vervolgens gaat de reis verder
naar Casteren en sluit u de dag af met een lekker driegangen diner bij restaurant
Kruidenlucht. Heeft u nog interesse in de dagreis dan kunt u zich aanmelden door het te
betalen bedrag ad € 84,-- p.p. vóór uiterlijk 31 maart over te maken naar bankrekening:
NL68 RABO 0119 0045 42 t.n.v. KBO Hapert. Als omschrijving vermelden “Busreis EMA 21
april”. Voor inlichtingen: Pieter Bax, tel.nr. 0497 – 544 065 of 06 – 55 81 13 53.
Voor meer informatie omtrent de dagreis verwijzen wij u naar de flyer, die bij de nieuwsbrief
van februari was bijgevoegd. Voor de meerdaagse reis kunt u zich niet meer opgeven.

Wist u dat …..
-

Het seniorenkoor Levenslust in 2021 officieel haar 25 jarig jubileum had? En dat Annie
van Eek als enige ook al 25 jaar lid is van deze vereniging? En wij haar met dit jubileum
van harte feliciteren?
- Dinsdag 22 februari het kienen weer is gestart? Deze activiteit vindt steeds om de week
plaats op dinsdagmiddag in Den Tref, aanvang 13.30 uur.
- Het gezellige handwerkcafé op maandagavond ook weer van start is gegaan? En dat u
nog altijd van harte welkom bent vanaf 19.00 uur in Den Tref?
- We alweer een datum hebben vastgelegd voor het gezamenlijk eten bij den Tref op
22 maart om 18.00 uur?
- Dat we op 7 april om 10.30 uur weer een algemene ledenvergadering hebben gepland?
- Ook de 80+-middag is vastgelegd en wel op donderdag 20 oktober? En dat we er dan
een gezellige middag van maken in de nieuwe MFA?
- Bibliotheek De Kempen gratis online computercursussen verzorgt, samen met
Seniorweb? En dat deze vanuit thuis of in de bibliotheek te volgen zijn? Meer informatie
vindt u op:https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/gratis-onlinecomputercursussen.html of bel met bibliotheek Bladel: 085-77 33 289.
- De Senioren Expo Veldhoven is verplaatst van januari naar dinsdag 10 tot en met
zondag 15 mei?
Noteer genoemde datums in uw agenda!

Gezamenlijk eten
Op 22 maart gaan we weer gezellig samen eten. Dit keer in Den Tref en het begint om
18.00 uur. De kosten bedragen € 17,50 p.p. exclusief consumptie. Heb je zin om hieraan
deel te nemen, geef je uiterlijk 12 maart op via de mail: info@kbohapert.nl of lever
onderstaand strookje in bij steunpunt De Kloostertuin, ter attentie van Leo Laus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Wil met …….persoon/personen* gezamenlijk eten bij Den Tref op dinsdag 22 maart
(* doorhalen wat niet van toepassing is).
Voedselallergie:
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Overleden leden:
De heer J. Adams,
Mevrouw A. Driessen-Sterke,
De heer W. Daniëls,
De heer C. van Gompel,

79jaar
93 jaar
94 jaar
81 jaar

Nieuwe leden:
Mevrouw A. Gaillard,
Hapert
Mevrouw A. Lugtigheid,
Hapert
De heer en mevrouw G. Ploum-van Nunen, Hapert
Mevrouw M. van de Ven-Michiels,
Hapert
De heer D. Vosters
Hapert

Gedachten
Een wijnstok geeft meer druiven als hij jong is,
maar betere naarmate hij ouder wordt
De geschiedenis leert ons van tijd tot tijd
dat we niets van de geschiedenis hebben geleerd

Wat kan een Wlz-adviseur van KBO Brabant voor u betekenen?
Dit is de tijd van het jaar dat de contributie voor het lidmaatschap van de KBO-Afdeling en
KBO-Brabant wordt geïnd. Helaas is dat ook vaak het moment dat lidmaatschappen
ophouden wegens overlijden eerder dat jaar of wegens opname in een verpleeghuis.
Als blijkt dat een van de partners is opgenomen, kan het voor de achterblijvende partner
verstandig zijn om advies in te winnen bij een vrijwilliger van ons Wlz-team: wat te doen
met de AOW, kiezen voor een alleenstaanden- of een gehuwden AOW? De hogere
alleenstaanden-AOW lijkt aantrekkelijk, maar kan grote nadelige financiële gevolgen
hebben. De vrijwilligers van ons Wlz-team kunnen precies uitzoeken wat in de betreffende
situatie de juiste keuze is en er zijn al de nodige financiële rampen voorkomen en zelfs
teruggedraaid dankzij deze Wlz-adviseurs.
Bent u geïnteresseerd in een gesprek en advies, dan kunt u bellen met KBO-Brabant:
(073) 644 40 66. Naam en telefoonnummer worden genoteerd en iemand van het Wlz-team
neemt dan contact op. Het uitbrengen van een advies vergt doorgaans twee bezoeken.
Ter dekking van de onkosten die de Wlz-vrijwilliger maakt voor kopieer-, telefonie- en
reiskosten, rekenen we een eigen bijdrage van in totaal € 25,-- per adres, direct te betalen
aan de Wlz-adviseur.
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Contributie retour 2021 en 2022
Leden die aanvullend zijn verzekerd bij VGZ, kunnen hun contributie retour
krijgen. Op de website van KBO-Brabant staat beschreven hoe.
Onderstaande links verwijzen naar respectievelijk contributie retour voor 2021
en retour voor 2022: https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2021/;
https://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2022/
Sommige leden gebruiken nog een oudere link, die in 2021 was geplaatst.
Deze werkt echter niet meer!

Stichting
Steunpunt
De Kloostertuin
Hapert
Start mantelzorgcafé Hapert
Het nieuwe mantelzorgcafé van Hapert gaat van start! Op maandag 7 maart starten Carol
Iding, Lonneke Konings, Marjo Leijten en Eva Delissen de eerste mantelzorgbijeenkomst
voor alle mantelzorgers die een binding hebben met Hapert.
Een plek waar mantelzorgers hun ervaringen en verhalen kunnen delen, vragen kunnen
stellen en informatie kunnen ontvangen.
Zorgt u voor iemand in Hapert, kent u iemand die zorg ontvangt van de Zorgboerderij of
woont u zelf in Hapert en bent u mantelzorger? Dan is deze maandelijks terugkerende
bijeenkomst wellicht iets voor u. Mocht u interesse hebben om hierbij aan te sluiten dan
kunt u zich aanmelden door uw naam, adres, telefoonnummer en evt. bijzonderheden te
sturen naar: info@kloostertuin-hapert.nl, of een briefje in de brievenbus bij:
Steunpunt “Stichting de Kloostertuin” Kerkstraat 21 5527 EE Hapert.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 7 maart, om 14:00 uur, Steunpunt
“Stichting de Kloostertuin” Kerkstraat 21 5527 EE Hapert.
Wij hopen u daar te ontmoeten!

Oplossing kruiswoordpuzzel februari 2022: NIEUWJAARSDUIK.
We ontvingen meldingen dat de puzzels voor sommige leden te makkelijk zijn.
Daarnaast kwam ook de vraag of men ter afwisseling ook andersoortige puzzels kon
krijgen, bijv. sudoku, zweeds raadsel, cryptogram, doorloper etc. Daarom krijgt u vanaf
heden 2 puzzels van hetzelfde soort maar met een verschillende moeilijkheidsgraad in het
volgende ritme:
- 2 Zweedse puzzels;
- 2 doorlopers;
- 2 Sudoku's;
- 2 kruiswoordpuzzels.
Op de volgende pagina’s treft u dit keer dus twee Zweedse puzzels aan met een verschil in
moeilijkheidsgraad.
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