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Geen gezamenlijk eten in de maanden juli en augustus
Vanwege de vakantieperiode gaan we in de maanden juli en augustus niet gezamenlijk
eten. Dit pakken we weer op in de maand september.

Overleden lid: De heer J. Roijmans, 94 jaar.
Nieuwe lid: Mevrouw M. Snelders, Hapert
Gedachten
Veel van de dingen die je kunt tellen, tellen niet;
veel van de dingen die je niet kunt tellen, tellen pas echt
Van wat we krijgen kunnen we bestaan,
van wat we geven kunnen we leven

Website KBO-Brabant
Neem ook eens een kijkje op de website van KBO-Brabant.nl. Hierin staan allerlei
wetenswaardigheden, kortingen en nieuwsberichten voor leden vermeld.
Zeker de moeite waard om regelmatig te lezen en bij te houden.

Zittingsavond 2022 van de Muggezifters op 16 september
Eindelijk is het weer zover dat we onze zittingsavond van 2022 voor de senioren van onze
gemeente Bladel kunnen organiseren. Op 16 september a.s. is dat grote moment
aangebroken. De kaartverkoop voor deze avond is gepland op 3 september a.s. in
de Schouw van 11.00 uur -12.30 uur.
De gereduceerde prijs is zoals vanouds op 10 euro vastgesteld. We verzoeken u uw eigen
ledenpas mee te brengen, alsmede de ledenpassen van andere personen waar u de kaarten
voor afhaalt.
Het globale programma, waarin cabaret, dans, en muziek centraal staan, ziet er
als volgt uit:
Aanvang 19.11 uur
Optredens van,
- Berry Knaapen
- Riza Tisserand bekend van de TV
- Sem v.d. Borne
- High Energy
- High Loon Kwartet
- Prins Hein d’n Urste met de Gezusters onder de nieuwe naam Fris en Fruitig
Sluiting 23.11 uur
Laat deze kans niet voorbijgaan, het wordt vast en zeker heel gezellig!!!
ALAAF EN TOT ZIENS
De Muggezifters en Werkgroep Algemene Activiteiten
Seniorenvereniging Bladel.
2

Nieuw klacht- en meldingensysteem voor gemeente Bladel
Vanaf 11 juli a.s. neemt de gemeente Bladel een nieuw klacht- en meldingensysteem
voor de openbare ruimte in gebruik. Op dit moment kunnen klachten en meldingen
over de openbare ruimte doorgegeven worden via ‘Verbeterdebuurt’. Dat nieuwe
systeem heet Reppido. Het is gebruiksvriendelijker voor de inwoners van Bladel en
voor de medewerkers van de gemeente die de klachten en meldingen afhandelen.
Als u een klacht of melding doet via de website van de gemeente Bladel, komt u
vanaf het overgangsmoment direct in het nieuwe Reppido-systeem. Als u gebruik
maakt van de mobiele app van ‘Verbeterdebuurt’ kunt u daar uiteindelijk geen gebruik
meer van maken om meldingen in de gemeente Bladel te doen. Over het gebruik van
een nieuwe mobiele app van Reppido informeert de gemeente Bladel op een later
moment.

Aankondiging opfriscursus rijvaardigheid voor ouderen
d.d. 19 oktober 2022
Het wordt steeds drukker op onze wegen. Voor veel ouderen een reden om steeds minder
vaak de weg op te gaan. Vaak spelen gevoelens van onzekerheid hierin een rol.
Onzekerheid omdat er steeds nieuwe verkeersborden bij komen en wij vaak de betekenis
daarvan niet precies kunnen duiden.
Onzekerheid omdat wij de indruk hebben dat de overige weggebruikers steeds brutaler
worden en vaak sneller rijden dan de toegestane snelheid.
Ook spelen lichamelijke factoren soms een rol omdat we misschien iets trager reageren op
verkeerssituaties of omdat ons gezichtsvermogen is afgenomen.
Al deze factoren zorgen ervoor dat wij ouderen gaan twijfelen aan onszelf en wij daardoor
wat aarzelend of soms stuntelig aan het drukke verkeer deelnemen.
Hierdoor brengen we soms de verkeersveiligheid enigszins in gevaar en dat mag nooit de
bedoeling zijn.
Daarom is er alle reden om de aandacht te richten op de oudere automobilisten want zij
vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Letsel is bij hen vaak ernstig van aard.
De 5 kernen van de gemeente Bladel die verenigd zijn in de KBO kring Bladel hebben
samen het idee opgevat om in gezamenlijkheid een Verkeers Opfriscursus aan te bieden
aan alle verkeersdeelnemers van 70 jaar en ouder.
We gaan dit doen op 19 oktober vanuit MFA “Hart van Hapert”.
Op deze dag kunnen een 48-tal 70-plussers op vrijwillige basis meedoen aan een
verkeersvaardigheidsrit in hun eigen auto, een ogentest, een instructie bewegingsleer en
een theorie verkeersinstructie. Een belangrijk onderdeel van de cursus is een rit in de eigen
auto met een gediplomeerd rijinstructeur.
Dankzij diverse subsidies blijven de kosten voor de deelnemers beperkt tot € 15,-.
Het aantal deelnemers is echter beperkt tot maximaal 48 personen.
Acceptatie op volgorde van aanmelding.
De cursus is geen examen en heeft geen consequenties voor het rijbewijs.
Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat van deelname en het boekje:veilig op de
weg in het verkeer”.
Op een later tijdstip volgen de mededelingen omtrent de aanmelding.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Seniorenvereniging Hapert.
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Oplossing kruiswoordpuzzel juni 2022:
Kruiswoordpuzzel gemiddeld:
LENTEBOEKET

Kruiswoordpuzzel pittiger:
BROEDSEIZOEN
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