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Korting op aanschaf fietshelm 
Veel senioren houden heel veel van fietsen, dat is begrijpelijk want de fiets is een uiterst 
belangrijk vervoermiddel. Fietsen geeft je een gevoel van vrijheid, het zet je in beweging en 
dat is gezond. Ook is fietsen heel ontspannend, het maakt je hoofd leeg. Bovendien, sinds 
de komst de E-bike, heeft de populariteit van het fietsen een enorme boost gekregen. 
Door de drukte van het verkeer moeten we ons wel realiseren dat veiligheid op de fiets van 
essentieel belang is. We blijven op de fiets wel een heel kwetsbare weggebruiker. 
Een ongeluk zit in een klein hoekje en een val met de fiets heeft heel vaak heel nare 
gevolgen, soms loop je wat schaafwonden op maar vaak gaat het om botbreuken of zelfs 
hersenletsel. Alles kunnen we niet voorkomen of oplossen maar meerdere studies geven 
aan dat het dragen van een fietshelm heel veel leed kan besparen. 
In samenwerking met Hermans Tweewielers hebben we een actie op touw gezet om het 
dragen van fietshelmen te stimuleren. 
Op donderdag 17 november om 10.00 uur komt er een medewerker van Hermans een 
korte voorlichting en uitleg geven over het positieve effect wat het dragen van een 
degelijke fietshelm kan hebben bij een aanrijding en een val met de fiets. Een degelijke en 
veilige fietshelm aanschaffen is iets waar goed over na moet denken, het is belangrijk 
hierover goed voorgelicht te worden. 
Wij hopen dat we mogen rekenen op een goede opkomst op 17 november in Het Hart van 
Hapert, de koffie staat er klaar en u bent van harte welkom. 
Tevens kunnen we in samenwerking met Hermans Tweewielers een flinke reductie 
realiseren op de aanschafprijs. Onderaan deze pagina treft u een kortingscoupon aan van 
15% van Hermans bij de aanschaf van een fietshelm, bovendien krijgt u bij aanschaf daar 
bovenop nog een korting van 25% van onze seniorenvereniging SVH. 
Wij hopen met deze actie heel veel leden over de streep te trekken om te besluiten een 
fietshelm aan te schaffen en daadwerkelijk te gaan dragen. 
 
VEILIGHEID VOOR ALLES TOCH? 
SCHRIJF DE DATUM – 17 NOVEMBER- IN UW AGENDA EN KOM NAAR MFA HET HART VAN 
HAPERT. Aanmelden is niet nodig, we rekenen op u. 
 

                                                          

       15% korting  

           op fiets helmen naar keuze bij Hermans Tweewielers      
Hapert en Reusel 

                                                         voor alle KBO leden 
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Wist U dat ….. 
 

• Wij gaan starten met rikken en eventueel andere kaartspellen op vrijdag 28 oktober 
a.s. om 20.00 uur in d’Ouwe Pastorie? Iedereen is van harte welkom, ook als je geen 
ervaring hebt. 

 
• Wat betreft Pilates we tijdelijk een ledenstop moeten invoeren, vanwege het grote 

aantal aanmeldingen voor deze activiteit? 
 

• De 80+ middag op 20 oktober jl. druk bezocht werd en erg gezellig was? 
Vooral het optreden van “De Luchthappers” uit Nuenen viel erg in de smaak. 

 
• Aan de opfriscursus rijvaardigheid het maximale aantal deelnemers heeft 

deelgenomen en dat de dag erg interessant en leerzaam was? 
 

• De opbrengst van de Rabo Club Support-actie voor onze vereniging € 649,82 heeft 
opgeleverd? Hartelijk dank aan alle leden die op SVH hebben gestemd. 

 
• De opening van MFA het Hart van Hapert een groot succes is geworden mede 

dankzij onze activiteiten en dagelijkse aanwezigheid? 
 

• Gust Geraerts bij gelegenheid van zijn 70ste verjaardag alle fietsers heeft getrakteerd 
op een “Snoeperke” bij de Hollanders Hoeve? Dat werd zeer gewaardeerd en het 
versterkt de onderlinge band van de fietsclub. Nogmaals dank je wel Gust! 

 
• Op 8 oktober in MFA het Hart van Hapert het regionale koersbaltoernooi heeft 

plaatsgevonden? Hieraan hebben 14 teams deelgenomen. Ons eigen team eindigde 
op de 3e plaats, een heel mooi resultaat. 
Zij spelen elke maandag van 9.30 tot 11.30 uur in het Hart van Hapert en zouden er 
graag enkele deelnemers bij hebben. Het is echt een heel leuk spel dat je tot op 
hoge leeftijd kunt beoefenen. 

 
• Op 9 november om 11.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden door de 

politie in de MFA? Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld om ons bewust te maken 
van fraude/oplichting/fishing mail enzovoorts. U bent van harte welkom in de MFA in 
zaal “Passage”. 
 

• Op zondag 20 november het Kempisch Senioren Orkest (KSO) om 14.00 uur in de 
nieuwe MFA Hart van Hapert een najaarsconcert organiseert ter gelegenheid van 
hun 25-jarig bestaan? Ook gastmuzikant-accordeonist Gijs Manders verzorgt dan een 
optreden, evenals het houtblaaskwintet G&K. In de pauze wordt een kleine loterij 
gehouden met leuke prijsjes. De toegang is gratis. 
 

• Op 22 november Wim Daniëls om 14.00 uur speciaal voor de 65-plussers naar de 
MFA Hart van Hapert komt, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
gemeente Bladel? U kunt zich opgeven door middel van het formulier in de PC55 van 
7 oktober in te vullen en af te geven bij de MFA of gemeentehuis Bladel of online de 
gevraagde gegevens in het formulier te mailen naar: ouderenconsulent@bladel.nl. 
 

mailto:ouderenconsulent@bladel.nl
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• Op 13 december 2022 van 10.30 tot + 14.00 uur de kerstviering staat gepland? 
Noteer deze datum alvast op je kalender of in je agenda! 
 

• Vanaf 18 december tot en met 8 januari, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur een 
mooie tentoonstelling van kerstgroepen plaatsvindt in museum De Vondhoeve,  
Vond 49 in Poppel? Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum gesloten. 
Gratis toegang. 

 

Overleden leden: 
De heer H. van Lint, 77 jaar 
Mevrouw N. Schilders-van Hoof, 98 jaar 
 

Nieuwe leden: 
Mevrouw A. Tubée-Luijbregts, Hapert 
Mevrouw H. Persoons-Schilders, Hapert 
De heer en mevrouw H. van Oostrom-van der Werf, Hapert 
Mevrouw M. Jansen-Vosters, Hapert 
De heer W. Jacobs, Hapert 
De heer en mevrouw B. van der Heijden-Schilders, Hapert 
Mevrouw R. Boone-Timmermans, 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. 
 

Gedachten 
 
De gelukkigste mensen  
hebben niet het beste van alles 
maar zij maken van alles het beste  

 
Een debat is meestal een verhit gesprek 
waarbij twee of meer mensen tegen elkaar praten  

maar alleen naar zichzelf luisteren  
 

Stratenproject Heemkundekring Bladel 
Wie weet nog waar vroeger het Kerkeneind was? Wie weet nog welke huizen er stonden?  
En wie weet nog wie in die huizen woonde?  
Vragen, Vragen. Vragen. Vragen die wij gaan stellen. Wie wij zijn? Wij zijn de 
Heemkundekring Bladel. Met Bladel bedoelen we de GEMEENTE Bladel. Wij zijn er ook voor 
Hapert. Wie ik ben? Ik ben Hugo Leijten, geboren in 1962 aan de Molenstraat 28, vroeger 
het laatste huis voor de molen, voorzitter annex manusje-van-alles van die club. 
Waarom al die vragen? Omdat we, met een duur woord,  een bewoningsgeschiedenis willen 
gaan maken van dat Kerkeneind van weleer. En niet alleen van het Kerkeneind, ook van de 
Kerkstraat, tot aan het Pleintje. En misschien nog wel meer. We moeten ergens beginnen. 
 
Van alle huizen die kort na de oorlog tot aan pakweg 1970 in die straten stonden, willen we 
weten wie er gewoond hebben. Voor een deel kunnen we daarbij leunen op jullie 
herinneringen, de herinneringen van leden van de Seniorenvereniging, voor een deel zullen 
we andere bronnen moeten aanboren. Als we de namen van die bewoners eenmaal 

mailto:info@kbohapert.nl


5 
 

gevonden hebben, sporen we ze op en gaan we ze interviewen. Die bewoners zelf, voor 
zover ze nog leven, en anders hun kinderen. Hun verhalen willen we achterhalen en 
vastleggen, zodat ze niet verloren gaan en ook de huidige en toekomstige generaties zich 
een beeld kunnen vormen van hoe het leven in Hapert toen was. 
Tijden veranderen. En snel ook. Het Hapert van de senioren van nu, het oude Hapert, 
verdwijnt achter de horizon. De straten bestaan nog, sommige van de oude huizen staan er 
nog maar de straatbeelden kennen we alleen nog van oude zwart-witfoto’s. Help ons die 
foto’s tot leven te brengen, de huizen in te kleuren met de verhalen van en over de mensen 
van toen. Wij kunnen dat niet in ons eentje. We hebben jullie kennis én jullie hulp daarbij 
nodig. Wij trékken de kar, jullie duwen hem. 
 
Wat we zoeken zijn mensen die willen helpen bij het afnemen van de interviews. Als u 
denkt dat het iets voor u is, of als u mensen kent waarvan u denkt dat ze het zouden 
kunnen en willen, laat het ons weten! Mail ons (heemkundebladel@gmail.com) of bel ons 
(06 11 71 06 80) of loop eens binnen. Of meldt u bij het bestuur van uw vereniging. 
 
Doen hè! 
Hugo Leijten 
 

Informatiepunt Zorg 
Met de opening van de MFA “Hart van Hapert” wordt een nieuwe service aangeboden.  
Een informatiepunt zorg, waar je terecht kunt voor vragen en advies over de zorg voor 
jezelf of iemand uit je omgeving. Het gaat daarbij om vragen zoals: 
- welke zorg is er gewenst of noodzakelijk; nu of mogelijk in de toekomst,  

- bij welke instanties, zorgverleners kan ik met mijn zorgvraag terecht 

- hoe verlopen de procedures bij het aanvragen van zorg bij instanties / zorgverleners  

- binnen welke van de wetten in de zorg past mijn zorgvraag en wat betekent dat bijv. 

voor de eigen bijdrage. Een van ons is aanwezig in het informatiepunt op  

dinsdag en op vrijdag van 10.00 – 11.30 uur. Het informatiepunt bevindt zich in d’Ouwe 

Pastorie naast de ruimte voor bloedafname.  

Frans Blankers 
Peter Bunnik 
Henk Jacobs 
 

Samen dineren in november 
Ook in november gaan we weer gezellig samen uiteten. Deze keer worden we verwacht op 
24 november om 18.00 uur in de Poort van Brabant. Het team van Robert-Jan en Ingrid 
Catsburg hebben voor ons weer een heerlijk 3 gangen menu samen gesteld. De prijs van 
dit menu bedraagt € 19,50. Heb je zin hieraan deel te nemen, geef je uiterlijk 20 
november op via de mail: info@kbohapert.nl of lever onderstaand strookje in bij d’Ouwe 
Pastorie, Oude Provincialeweg 21B, ter attentie van Seniorenvereniging Hapert. 
U bent van harte welkom! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: 
 
Komt met ……persoon/personen gezamenlijk eten bij de Poort van Brabant op 24 
november. Voedselallergie: 

mailto:heemkundebladel@gmail.com
mailto:info@kbohapert.nl
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Nieuwe activiteit: Zumba! 
Seniorenvereniging Hapert is steeds op zoek naar nieuwe activiteiten voor alle 
leeftijdscategorieën. We overwegen om per 11 januari 2023 op donderdagmiddag om 13.30 
uur te starten met ZUMBA-lessen. Deze activiteit is voor ALLE leeftijden, dus iedereen kan 
op haar/zijn eigen niveau meedoen.  
Maar voordat het zo ver is willen we graag van je weten of hiervoor ook belangstelling is. 
Heb je zin om hieraan deel te nemen, neem dan contact op met Hanny Mollen, tel.nr. 06-
14642793 of mail naar: info@KBOHapert.nl. 
 
Wat is Zumba? 
Zumba is een fitnessprogramma dat gebaseerd is op de Latijns-Amerikaanse dans, zoals 
bijvoorbeeld de salsa en de samba. Het is goed voor je hart en het maakt je sterker. 
Daarnaast krijg je er een betere balans van, word je leniger en ontwikkel je een betere 
coördinatie.  
 

Oplossing sudoku’s oktober 
 

  Gemiddeld      Pittiger 
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Puzzels november 2022 

 
Gemiddeld: 
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Pittiger: 
 

 


