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Opening MFA 

 
Beste leden van onze seniorenvereniging.  
 
Na een lange periode van slopen en bouwen is het eindelijk zover. De nieuwe 
multifunctionele accommodatie “Hart van Hapert” kan nu in gebruik worden genomen. 
De eerste verhuizingen hebben inmiddels al plaatsgevonden. O.a. steunpunt De 
Kloostertuin heeft zijn intrek al genomen in d’ Ouwe Pastorie vanaf begin augustus. Ook 
basisschool Het Palet en kinderopvang Nummer Een zijn inmiddels druk bezig te verhuizen. 
De bibliotheek en het gemeenschapshuis hebben hun nieuwe stek gevonden. 
Met ingang van 5 september start de school op in de nieuwe accommodatie en in de maand 
september sluit iedereen daarbij aan.  
Op vrijdag 30 september wordt Hart van Hapert officieel geopend.  
 
Zaterdag 1 oktober wordt door seniorensteunpunt d’ Ouwe Pastorie een grote zorgmarkt 
georganiseerd en op deze dag worden ook het Groene Ommetje Hapert en de Beweegtuin 
in het Kasteelpark officieel geopend en voor het eerst gelopen. 
Bij deze wordt u allen van harte uitgenodigd om bij dit heugelijke feit om 10.00 uur 
aanwezig te zijn. Na afloop is er een gezellig samenzijn met voor iedereen koffie of thee 
met een versnapering.  
 
Zondag 2 oktober is een warme familiedag met leuke activiteiten, muziek en dans en 
entertainment voor jong en oud. Dus zeker ook wij, senioren mogen deze kans niet voorbij 
laten gaan om overal een kijkje te nemen in alle zalen en klaslokalen van de hele 
accommodatie. De nieuwe foyer is fantastisch mooi geworden doordat er oude elementen 
behouden zijn gebleven van de vroegere kerk. Maar ook de danszaal, de kerkzaal, de 
biljartzaal, de Severinuskapel en de grote zaal met een gigantisch podium en een lift zijn 
heel mooi geworden. 
 
In de daar op volgende week vanaf 3 oktober worden alle activiteiten die plaatsvinden in de 
diverse zalen opengesteld voor belangstellenden. Onze beweegactiviteiten die we dagelijks 
aanbieden zijn deze week vrij toegankelijk voor iedereen. Nieuwe deelnemers mogen een 
paar weken gratis meedraaien om te kijken of de activiteit bij hen past. 
De feestweek wordt afgesloten met de inmiddels traditionele dorpsquiz. 
 

(Geen prijsverhoging) Activiteiten tweede halfjaar 2022 
 
Al jarenlang hanteren we voor onze bewegingsactiviteit hetzelfde tarief.  

Dit is € 90,= voor 36 lessen. 
Ondanks het feit dat onze lesgevers onlangs een hogere uurvergoeding hebben gekregen 
hebben we besloten dat wij dezelfde tarieven blijven handhaven. Het leven is al duur 
genoeg en het moet leuk blijven. 
Voor de betaling van de lesgelden hanteren wij de machtiging die u heeft afgegeven.  
We schrijven de helft van het bedrag af in september en de andere helft in januari.  
 

Even aandacht voor het volgende 
 
We staan weer aan het begin van het seizoen waarin we als vereniging weer allerlei 
activiteiten gaan ontplooien, denk daarbij aan alle bewegingsactiviteiten die wij aan al onze 
leden aanbieden en waarbij we besloten hebben de eigen bijdrage dit jaar weer niet te 
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verhogen. Ook kunnen we een gezellige dagtocht gaan maken waarbij we een reductie op 
de reissom verlenen van €20,- per deelnemer. Denk ook aan de gezellige Kerstviering, 
jaarvergadering, met lunch, en overige bijeenkomsten die altijd gratis worden aangeboden. 
Deze keer vraag ik van u als lid van onze vereniging een inspanning. 
Elders in deze nieuwsbrief staat een oproep om bij de RABO Club Support actie te stemmen 
op onze seniorenvereniging. Welnu, ik roep u op daadwerkelijk op ons te stemmen. 
Als uzelf persoonlijk het te moeilijk vindt om uw stem uit te brengen dan vraag ik u serieus 
om de hulp van kinderen of kleinkinderen in te roepen om u daarbij te helpen. 
Laten we samen proberen het bedrag dat we vorig jaar hebben kunnen binnenhalen, dit 
jaar te overtreffen! Dan leveren we samen een mooie prestatie en het geld komt uzelf weer 
ten goede. 
MAG IK OP U REKENEN?     DANK U WEL! 
 
Met vriendelijke groet, 
Simon Lamers 
 

Gezellig rikken in d’ Ouwe Pastorie 

 
Gezellig avondje rikken voor iedereen, beginners en gevorderden, man en vrouw: wie doet 
er mee? 
Vanuit onze seniorenvereniging kwam de oproep om een avond in de week te gaan rikken 
met elkaar. Overdag wordt er al gerikt maar niet iedereen kan dan. 
Er zijn ook mensen die het graag zelf willen leren of mensen die nog een mede-rikker 
zoeken. Hoe mooi zou het zijn als we dit samenvoegen? Degenen die het al kunnen gaan 
het de beginners leren en de oud-rikkers leren nieuwe mensen kennen. Zo helpen we 
elkaar vooruit en zijn we verzekerd van een gezellig avondje uit in een ongedwongen sfeer. 
Het is de bedoeling om op vrijdagavond 28 oktober te starten in de kaartruimte van d’Ouwe 
Pastorie. 
Voor de werkenden onder ons is dat prettig want als het wat uitloopt is dat niet erg. En 
mocht je een keer niet kunnen is dat ook geen probleem. 
Maar de ervaring leert dat als je eenmaal aan het rikken slaat je het niet meer kunt laten! 
Bij deze doen wij een oproep aan alle (potentiële) rikkers onder ons, jong en oud, man en 
vrouw, om je op te geven via onderstaand strookje. 
Ook als je nog nooit gerikt hebt maar je wilt dit echt authentiek Brabants kaartspel leren 
spelen, ben je van harte welkom. 
Meld je aan via het opgavestrookje of voor meer informatie en aanmelden kun je contact 
opnemen met Simon Lamers, telefoon: 06 1228 1427 
's middags kaarten, Marian Geraerts, telefoon: 06 1288 1107 

Opgavestrook: 
 
 
meld zich aan om gezellig te komen rikken d.d. 28 oktober, aanvang 20.00 uur in 
d’Ouwe Pastorie. 
 
Goed om te weten: zoals van ouds kun je ook iedere woensdagavond komen kaarten van 
19.00 uur tot 22.00 uur. Wilt u liever ’s middags komen rikken of jokeren? Dat kan 
natuurlijk ook. Tijdens de openingsuren bent u altijd van harte welkom.   
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Overleden leden: 
Mevrouw S. Ansems-Kennis, 85 jaar 
De heer C. Telkamp, 83 jaar 
 

Nieuwe leden: 
De heer en mevrouw G. van Hoof-Nouwens, Hapert 
Mevrouw M. Jansen-Friderichs, Hapert 
De heer S. Op de Beke, Hapert 
 
Graag verzoeken we u bij verhuizing of overlijden de seniorenvereniging Hapert zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan via telefoonnummer 06 – 12 88 11 07 of via mail: 
info@kbohapert.nl. 
 

Nog graag even uw aandacht voor Stoelyoga. 
 
Stoelyoga is de meest makkelijke, laagdrempelige en blessurevrije vorm van yoga. 
Het is een rustige ontspannen vorm, het is voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, 
omvang, lenigheid, conditie of fysieke beperking. 
Voor iedereen die om wat voor reden dan ook, niet op de yoga mat kan of wil deelnemen. 
Voor ouderen om ze krachtiger te maken, zodat ze bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven 
wonen. Je hoeft je er niet speciaal voor om te kleden en je mag zelfs je schoenen 
aanhouden als je dat prettig vind. 
Een stoelyogales bestaat uit het uitvoeren van milde yogahoudingen op en rond de stoel. 
Ook gebruik je de stoel voor balans. Net als bij andere yogavormen komt het hele lichaam 
aan bod: je rekt, strekt en buigt. Het aantal oefeningen dat je kan doen is eindeloos. 
Ook leer je bewust ademhalen met verschillende ademtechnieken. Het vermindert stress, 
verhoogt de levenskracht, verbetert de concentratie en geeft je brein rust. 
Als je het vaker doet, merk je dat je flexibeler wordt en dat je meer ruimte en rust gaat 
ervaren. Een must voor ons welzijn en vitaliteit. 
 
ONTDEK DE WELDAAD VAN STOELYOGA EN KOM MEE DOEN! 
 
We starten weer opnieuw op donderdagmorgen 8 september om 10.00 uur in het nieuwe 
Hart van Hapert. 
 
Stoelyoga-docent Helma van Gorp. 
 

Bridgen op donderdagmiddag 
 
Ga je liever niet naar een club maar wil je toch graag eens bridgen, kom dan op 
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur naar d’Ouwe Pastorie. 
Een klein groepje van de seniorenvereniging speelt daar met veel plezier bridge. 
Je hoeft niet super te kunnen spelen, we helpen je graag op weg. 
Het is voor het sociaal contact en een leuk en gezellig spel. 
Wil je meer informatie of je aanmelden en dat geldt ook voor nieuwelingen: 
 
Margriet Princen, telefoon: 06 1989 9900 
 
 
 

mailto:info@kbohapert.nl
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Mededeling: 
 
Voor alle duidelijkheid: ALLE (bewegings) activiteiten van de seniorenvereniging 
gaan weer van start in week 36. Dat is de week die begint op 5 september. 
Het programma is als zoals het vroeger was in Den Tref, dus op dezelfde dag en op 
hetzelfde tijdstip maar vanaf dan in de nieuwe MFA “Hart van Hapert” 
De ingang is voorlopig vanuit de Kerkstraat door de bruine deur links in de voormalige kerk. 
 

Raboclubsupport 
 
De RABOBANK houdt elk jaar een actie om clubs en verenigingen financieel te 
ondersteunen. Seniorenvereniging Hapert (SVH) doet daar ook aan mee. In de 
periode van 5 t/m 27 september kan iedereen, die lid is van de RABOBANK, 3 
stemmen uitbrengen op  
3 verschillende verenigingen en stichtingen. Voorwaarde hiervoor is dat men lid 
is van de RABOBANK en dat men gebruik maakt van telebankieren zodat men 
kan inloggen. 
 
Wij hopen natuurlijk dat u in elk geval 1 stem uitbrengt op Seniorenvereniging 
Hapert.  
U kunt dat doen door op de gebruikelijke wijze in te loggen bij de RABO en 
vervolgens door te klikken naar de Clubcampagne. Wij stellen uw steun in deze 
zeer op prijs, zodat we met de opbrengst van deze actie weer leuke dingen voor 
u kunnen organiseren. Naast onze vereniging brengen wij ook KBO-Kring 
gemeente Bladel en Stichting Cluster Senioren Bladel graag bij jullie onder de 
aandacht. 
 

Gedachten 
 
Een huis bouw je met stenen, 
een thuis bouw je met aandacht en dienstvaardigheid  

 
Wie dankbaar van elke zonnestraal geniet. 
zal ook goed in de schaduw kunnen leven  

 

Handwerkcafé 
Het handwerkcafé gaat na de zomerstop weer beginnen op maandagavond 5 september in 
de nieuwe MFA, Hart van Hapert. Iedereen is welkom, jong en oud, om gezellig te komen 
handwerken en ideeën uit te wisselen. Er wordt gehaakt, gebreid, geborduurd enzovoort, 
wat je ook wil, het maakt niet uit. Maar ook een gezellig praatje maken mag altijd.  
De inloop is vanaf 19.00 uur en we sluiten af om 21.30 uur. Ook als je maar even wil 
komen is dat prima. Zien we je op 5 september? Sluit gezellig aan. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Marion Luijten, tel.: 06 – 36 08 11 10.  
 

EMA-Dagreis op donderdag 29 september 2022 

Op donderdag 29 september organiseren we, samen met EMA, een dagreis. Bij deze 
nieuwsbrief is de folder voor deze reis bijgevoegd. 
Omdat wij als bestuur van onze seniorenvereniging deze en toekomstige dagreizen echt 
willen promoten hebben we besloten u éénmalig een korting te verlenen van €20,- per 
persoon op deze reis. 
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Eenmalige energietoeslag verhoogd. 
De regering heeft besloten om de eenmalige energietoeslag van € 800,-- te verhogen  naar 
€ 1300,--. Degenen die al een aanvraag hebben ingediend hoeven geen actie te 
ondernemen. Het bedrag wordt automatisch aangepast. Degenen die de € 800,-- 
automatisch gestort hebben gekregen, krijgen een nabetaling.  
Echter men moet in verband met de vele aanvragen die werden gedaan, er rekening mee 
houden dat de uitbetalingen pas eind dit jaar of misschien pas volgend jaar overgemaakt 
gaan worden. Wat in het vat zit………. 
Het aanvragen van de eenmalige energietoeslag is binnen de Kempengemeenten nog 
steeds mogelijk. Waar andere gemeenten de aanvragen al hebben stopgezet, is het in de 
Kempengemeenten nog tot 31 oktober mogelijk.  
Nog even de maximale bedragen van het netto inkomen per maand voor AOW- 
gerechtigden: Alleenstaanden tot € 1382,89 en koppeltjes tot € 1872,49. Dat is zonder 
toeslagen. Die hoeft u niet mee te tellen. Kijk bij voorkeur niet naar de maand mei als u 
gaat bellen, want daar ontving u vakantietoeslag. 
Het formulier om deze toeslag aan te vragen vindt u via deze link op internet 
https://www.kempengemeenten.nl/energietoeslag. Mocht u er of eventueel samen met uw 
familie niet uitkomen, dan blijft de mogelijkheid om Harrie Snoeren te bellen of te mailen: 
Tel.nr.: 06 37477930 of e-mail: kboharrie@gmail.com. 
 

Ontmoetingsmiddag alleenstaanden in de leeftijd vanaf 70 jaar 
Speeddating de Kempen organiseert voor de tweede keer een ontmoetingsmiddag voor 
alleenstaanden van (ongeveer) 70 jaar en ouder. De eerste middag was goed en gezellig 
verlopen met een leuke groep deelnemers. Daarom komt er nu een vervolg. 
Op vrijdag 30 september aanstaande is deze ontmoetingsmiddag bij de Poort van Brabant 
in Hapert. Mannen en vrouwen ontmoeten elkaar op een gezellige manier en komen met 
elkaar in gesprek. Met degene waar jij een wederzijdse klik mee hebt kun je nogmaals 
afspreken om elkaar beter te leren kennen! Dit kan zijn voor de gezelligheid, een maatje of 
relatie. Op de website van Speeddating de Kempen (www.speeddatingdekempen) staat 
meer informatie. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn of heb je vragen neem gerust 
contact met mij op (Mariël Spooren - van der Heijden) via de mail: 
info@speeddatingdekempen.nl.  
Bellen mag natuurlijk ook via telefoonnummer 06 – 14 05 07 44.  
Misschien ken je iemand in de regio waarvoor de ontmoetingsmiddag iets zou kunnen zijn? 
Zo ja, breng hem of haar hiervan op de hoogte! Hoe meer deelnemers hoe gezelliger en 
leuker de ontmoetingsmiddag! 
 

Gezamenlijk eten september 
Op 21 september is het weer gezellig samen eten. Dit keer bij Lunch&Diner 38 op de Markt 
38  om 12.00 uur 
De kosten bedragen €15,50 p.p. exclusief consumptie (ter plekke te betalen). Het menu 
bestaat uit : Huisgemaakte tomatensoep, daarna keuze uit: broodje huisgemaakte 
tonijnsalade, broodje carpaccio, broodje gemarineerde kip of broodje spicy chicken. 
Heb je zin om hieraan deel te nemen, geef je uiterlijk 15 september op via de mail: 
info@kbohapert.nl of lever onderstaand strookje in bij d’ Ouwe Pastorie, Oude 
Provincialeweg 21B, ter attentie van seniorenvereniging Hapert. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:  
komt met …….persoon/personen* gezamenlijk eten bij Lunch&Diner 38 op 21 september 
(* doorhalen wat niet van toepassing is).  

Voedselallergie: 

https://www.kempengemeenten.nl/energietoeslag
mailto:kboharrie@gmail.com
http://www.speeddatingdekempen/
mailto:info@speeddatingdekempen.nl
mailto:info@kbohapert.nl
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Toneelvoorstelling Het laat de pastoor koud  
Een mooie, hilarische toneelvoorstelling in november door Toneelvereniging de Eenakter 
met medewerking van gospelkoor Medium. Het is de eerste keer dat we in Het Hart van 
Hapert, de nieuwe MFA, gaan spelen en wij hebben er zin in. 
 
Korte samenvatting van het stuk: Het laat de pastoor koud! 
Pastoor de Bonte heeft grote financiële problemen waardoor het voortbestaan van zijn 
parochie gevaar loopt. De Zuid-Afrikaanse zustergemeenschap schiet samen met een 
passagier uit het vliegtuig te hulp, maar of dat allemaal helpt? De bisschop stuurt een 
secretaresse die een oogje in het zeil moet komen houden en zal gaan rapporteren aan de 
bisschop.  
Ze ziet al snel dat de miswijn rijkelijk vloeit, de koster er de kantjes af loopt en de zuster 
wanhopig de boel probeert te redden. De nieuwsgierige werkster die na jaren nog dol is op 
haar man komt er achter dat haar man daar net wat anders over denkt en als de pastoor 
zich letterlijk een ongeluk schrikt tijdens zijn biecht, moeten de afspraken met een 
aanstaand bruidspaar toch door kunnen gaan. Dat dit zorgt voor de nodige 
ongeregeldheden moge duidelijk zijn!  
Kortom: een avond om lekker voor te gaan zitten en de lachspieren weer eens te trainen. 
 

De speeldata zijn: vrijdagavond 4 november, zondagmiddag 6 november, vrijdagavond  
11 november en zaterdagavond 12 november. 
Je krijgt 2 Euro korting als je je voor 15 september opgeeft via onderstaand opgave-
strookje. De entree bedraagt dan 8 euro per persoon.  Bij voorkeur bestel je vóór 
genoemde datum rechtstreeks kaarten met korting via de website van toneelvereniging De 
Eenakter (www.eenakterhapert.nl) 
Voor meer informatie: Mieke Slenders, tel.nr.: 06 – 24279759 
 

Op woensdag 5 oktober heeft toneelvereniging De Eenakter in het kader van de 
openingsweek van Het hart van Hapert een toneelworkshop, een leuke kennismaking 
voor “jong en oud”. Iedereen is welkom en kan gewoon binnenlopen die avond.  
Start workshop van 18.30-20.30 uur. 
 

_________________________________________________________________ 
 

Naam: 
       
Adres: 
 
Aantal personen: …… 
 

 

Onderstaand graag aankruisen naar welke voorstelling je wilt komen: 

 

Ο   vrijdagavond 4 november 20.00 uur   
Ο   zondagmiddag 6 november 14.00 uur 
Ο   vrijdagavond 11 november 20.00 uur 
Ο   zaterdagavond 12 november 20.00 uur 
 
S.v.p. opgavestrookje met entreegeld in envelop inleveren bij d’Ouwe Pastorie, Oude 
Provincialeweg 21B. Bij voorkeur kaartjes bestellen via de website van toneelvereniging De 
Eenakter voor 15 september. 
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Opfriscursus rijvaardigheid voor ouderen  
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 mee doen 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”.  
Je kunt je aanmelden voor de opfriscursus tot 20 september via: info@kbohapert.nl of 
telefonisch bij Simon Lamers: 06 1228 1427. 
 
Let op: Deze cursus wordt georganiseerd voor alle 70-plussers van de gehele 
gemeente Bladel, dus WIE EERST KOMT, EERST MAALT. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Seniorenvereniging Hapert 
 

Lezing “Rouwen doen we samen”, door professor dr. Manu Keirse 

Prof. dr. Manu Keirse, emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke 
Universiteit Leuven, is klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde. In België en 
Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn expertise rondom verlies en verdriet. Manu is 
auteur van menig bestseller op het gebied van rouw en rouwverwerking. 
Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, 
zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denken we maar aan het sterven 
van een familielid of een collega, echtscheiding, ongeneeslijke ziekte, verlies van werk.  
Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega’s ondersteunen? Het gaat ons 
allemaal aan, privé en in ons werk. De boeken van Manu zijn bij deze bijeenkomst in te zien 
en geïnteresseerden kunnen deze kopen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via mail 
vptz@cordaadwelzijn.nl. 

mailto:info@kbohapert.nl
mailto:vptz@cordaadwelzijn.nl
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De bijeenkomst is gratis en vindt plaats op donderdag 1 september, aanvang 19.30 uur in 
Den Herd te Bladel, Emmaplein 4. 
 
Bij Cordaad Welzijn kun je ook gratis deelnemen aan de gesprekgroep" rouwen doen we samen " 
voor informatie over de gespreksgroep mail naar  ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl. 
 

 
 
Seniorenvereniging              
KBO KRING Bergeijk  
 

DERDE KEMPISCH JEU DE BOULES TOERNOOI IN BERGEIJK  

 

KBO Bergeijk gaat voor de derde keer, in samenwerking met de 4 gemeentelijke  

KBO-Kringen een Jeu de Boules Toernooi organiseren. In Bergeijk beheert de  
Jeu de Boules club een uitstekende accommodatie, met vele mooie banen. Er is een 
groepje enthousiaste mensen, dat graag bereid is om de organisatie op zich te nemen.  
 
Na het succes van de afgelopen jaren en de publicatie daarover in het ledenblad ONS, 
verwachten we er ook dit jaar weer veel van. De organisatie hoopt dat er zich veel senioren 
zullen aanmelden en dat die er een gezellige middag aan beleven. Dit toernooi wordt 
laagdrempelig gehouden. Iedereen mag zich aanmelden. Ook mensen, die wel eens 
kennis willen maken met dit spel en mensen die rolstoel-gebonden zijn, zijn dus welkom. 
Men hoeft dus niet persé een KBO-lid te zijn.  
 
Deze activiteit is een logische voortzetting van de traditionele activiteiten van de Stichting 
SODK, waaronder de jaarlijkse biljarttoernooien libre en driebanden in Reusel, het jaarlijkse 
toernooi koersballen in Hapert en de jaarlijkse Culturele dagen in Den Tref in Hapert. De 
organisatie hoopt dat er van alle 19 KBO-afdelingen in de Kempen mensen mee willen doen 
en dat de trotse winnaars van vorige keren, uit Hapert en Bergeijk, hun trofee zullen 
verdedigen  
 
Wanneer? Vrijdag 30 september 2022. Aanvang 12.30 uur Einde circa 16.30 uur  
Waar? Gemeenschapshuis De Kattendans, Eerselsedijk 4, 5571CM Bergeijk  
Kosten? Het inschrijfgeld bedraagt € 3,00 per persoon.  
 
Inschrijven met vermelding van naam, adres en telefoonnummer kan alleen via de mail tot 
vrijdag 23 september 2022 bij:  
Jan Janssen KBO afd. Bergeijk; e-mail: j.c.janssen@hetnet.nl 
 
 

mailto:ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl
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Oplossing kruiswoordpuzzels juli – augustus 2022:  
 

Gemiddeld: Hittegolf 

 
Pittiger: Tuinfeest 
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Puzzels september 2022 
Gemiddeld 

 
Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf - 3 droog; 
riv. in Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op die plaats; al - 
5 spraakorgaan; seconde; onderdanigheid - 6 als onder (afk.); oevergewas; verheven 
stand; riv. in Spanje - 7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); gouden 
tientje (afk.); schoeisel; soortelijk gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; 
vangwerktuig; koppel; wandversiering - 10 deel v.e. boom; schootcomputer; 
herkauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een zekere - 12 pausennaam; 
autopech; draaikolk; lidwoord. 

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 
3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; tropische hagedis - 4 in memoriam (afk.); 
grens; mep - 5 roem; loodrecht; schaapkameel - 6 natie; vulkaan op Sicilië; pl. in 
Limburg - 7 eirond; eerste mens; metaal - 8 bevel; klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; 
vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van 
beenderen; kerkgebruik - 12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); 
man van adel; houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 
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Pittiger 

 
 

Horizontaal: 1 helpen; treuzelaar; leesteken - 2 verheven; uitholling door stromend 
water; op die plaats - 3 opstootje; vies; slepende ruzie; muisarm - 4 larve v.d. 
langpootmug; beroemdheid; dopheide - 5 Eskimowoning; grootmoeder; oprolbaar 
meetlint - 6 lidwoord; behoeftig mens; vlijt; uitstraling - 7 loofboom; Spaans eiland; 
Amerikaanse munteenheid - 8 Nieuwe Testament; water in Friesland; adellijk persoon; 
Russisch heerser - 9 communicatiemiddel; tafelgast; aanwijzend vnw; grote papegaai 
- 10 knop op het toetsenbord; familielid; slordig - 11 graanafval; persoonlijkheid; 
fraai; noordnoordoost - 12 één en ander; muze v.h. minnedicht; rookgerei. 

Verticaal: 1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; gedaante - 3 ver (in samenst.); 
stuk doek; bijkomend - 4 oude lengtemaat; hulde; Australische struisvogel - 5 nieuw 
(in samenst.); praalgraf; klus - 6 bloeiwijze; jonge vrouw; echtgenote - 7 slagader; 
metaal; pluk - 8 lectori salutem; aftakeling; proefopname - 9 Chinese deegwaren; 
gordijnrail; Griekse liefdesgod - 10 kookgerei; troep - 11 riv. in Duitsland; zacht en 
sappig; uniek. 12 moeder van Jezus; ruiterlansier; achter - 13 make-up; kampplaats 
- 14 deel v.e. opera; gewichtsaftrek; insect. 

 


