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Opening MFA “Hart van Hapert” 
Eindelijk is het zover: op 30 september a.s. wordt de nieuwe MFA “Hart van Hapert” 
officieel geopend. Alles ligt er spic en span bij, ook de aankleding buiten de gebouwen en 
de monumentale fontein “Wij Samen” stroomt weer. Werkelijk een memorabel moment 
voor Hapert, alles valt op zijn plaats, de jarenlange samenwerking tussen alle gebruikers 
werpt zijn vruchten af. 
We zijn trots op hetgeen tot stand is gebracht en ook trots op het feit dat onze dorpskerk 
voor de komende generaties behouden is gebleven en een nieuwe zinvolle functie heeft 
gekregen. Prachtig is het geworden allemaal! 
En nu is het moment om het Hart van Hapert volop te laten kloppen en Hapert een ziel te 
geven. 
 
We starten op zaterdag 1 oktober om 10.00 uur met de ingebruikname van het Groene 
Ommetje. Dit is een initiatief om een belangrijk stuk groen in het centrum van Hapert te 
behouden voor de toekomst en een nieuwe functie te geven. 
Drie “groene” dames uit Hapert: Mieke Slenders, Hanny Mollen en Miek Antonius (genaamd, 
Groen Hart voor Hapert) hebben het initiatief genomen om op elke werkdag om 10.00 uur 
een wandeling te maken door het Groene Hart van Hapert. Vanuit MFA Hart van Hapert 
loopt een groep, onder leiding van twee getrainde vrijwilligers de route, om uit te komen bij 
de Beweegtuin, waar dan eveneens gebruik van kan worden gemaakt en als je zin hebt zijn 
er onderweg ook beweegmomenten die zijn aangegeven op stoeptegels langs de route. 
De wandeling van bijna 2 kilometer gebeurt in een rustig tempo, rekening houdend met 
iedereen, ook rolstoelgebruikers kunnen meedoen, langs de mooiste groene plekjes in 
Hapert. 
En, niet onbelangrijk, gezelligheid staat voorop. Samenkomen bij de MFA, samen buurten, 
lachen en na afloop samen koffiedrinken, zie voor meer informatie ook de bijgevoegde 
flyer. 
 
Op zaterdag 1 oktober wordt vanaf 11.00 uur in Seniorensteunpunt d’Ouwe Pastorie een 
grote zorgmarkt gehouden. Op alle aspecten betreffende zorg en welzijn is volop informatie 
te verkrijgen door deskundigen, ook onze eigen wijkzuster Carol Iding is de gehele dag 
aanwezig. 
Ook onze Seniorenvereniging heeft een stand waar we uitgebreid informatie verschaffen 
over al onze activiteiten. Echt de moeite waard voor alle senioren om even binnen te lopen 
en koffie te drinken met iets lekkers. 
 
Dan vieren we de hele eerste week van Oktober de openingsweek. 
Alle activiteiten van alle verenigingen uit Hapert die normaal elke week plaatsvinden in het 
Hart van Hapert zijn voor iedereen vrij toegankelijk gedurende de dag en de avond.  
Denk daarbij aan de Harmonie, de EHBO, de Toneelvereniging, Zangkoren, Dansmarietjes, 
Quality, Blaasorkest, Seniorenorkest, Liederentafel, Line dance, vossenjacht door Jong 
Nederland en natuurlijk onze eigen Seniorenvereniging met dagelijks onze 
beweegactiviteiten. 
Alle deuren staan in die week open en iedereen kan vrij binnenlopen en eventueel 
deelnemen om te proeven of je zelf bepaalde activiteiten leuk vindt om er ook aan deel te 
nemen. 
Kom zeker binnenlopen om de totale accommodatie te bekijken en je er thuis te voelen. 
Op zondag 2 oktober is een familiedag in het Hart van Hapert en ook in d’Ouwe Pastorie 
natuurlijk. 
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Het is de bedoeling om ook samen met je familie en vrienden en bekenden een kijkje te 
komen nemen. Er is dan ook gelegenheid om het hele gebouw te bekijken of aan een 
rondleiding deel te nemen. 
 
De openingsweek wordt op vrijdagavond afgesloten met de inmiddels welbekende 
Dorpsquiz, waar ook heel veel Hapertse mensen aan deelnemen. 
 
Ik nodig u allen van harte uit om de openingsweek samen met ons te vieren en ik hoop u 
allen in die week te ontmoeten en te verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Simon Lamers 

 

Lunchconcert Kempisch Senioren Orkest en Kookclub De Pollepels 
Op woensdag 5 oktober om 10.30 uur verzorgt het Kempisch Senioren Orkest in 
samenwerking met kookclub De Pollepels een lunchconcert. De activiteit wordt gehouden in 
het nieuwe MFA Hart van Hapert (Oude Provincialeweg 21 in Hapert). Het is niet de eerste 
keer dat, mede dankzij de geweldige medewerking van de beheerders van het voormalige 
‘Den Tref’, het lunchconcert kan worden gehouden. Het concept van het concert is het 
zelfde gebleven, alleen de locatie is gewijzigd. Het Kempisch Senioren Orkest onder de 
bezielende leiding van Christianne Manders-Celis is al enkele weken aan het repeteren om 
zo goed als mogelijk te kunnen ‘presteren’. Het orkest bestaat uit 40 muzikanten en zal 
vooral ‘lichte’ en goed in het gehoor liggende muziek ten gehore brengen. In de pauze kan 
men genieten van een gratis kopje koffie of thee. Als de klanken van het concert zijn 
weggeëbd schuiven de gasten en natuurlijk ook de muzikanten aan om gezamenlijk te 
genieten van een lekkere lunch. De Pollepels zullen ongetwijfeld ook dit jaar weer hun 
uiterste best doen om het iedereen naar de zin te maken. Rond 13.30 uur verwachten wij 
dat de magen zijn gevuld, iedereen is uitgebuurt en er dus een einde komt aan deze 
gezamenlijke activiteit van het Kempisch Senioren Orkest en de Pollepels. Wilt u bij deze 
smaakvolle, muzikale happening aanwezig zijn, dan kunt u kaartjes á € 9,50 bestellen bij 
MFA Hart van Hapert (tel 0497-381400). Of stuur een bericht naar ksomuziek@gmail.com 
met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal benodigde kaartjes 
 

Overleden leden: 
De heer H. van Elst, 77 jaar 
Mevrouw M. van Gompel-van de Biggelaar, 88 jaar 
De heer W. Jansen, 76 jaar 
De heer H. Noks, 83 jaar 
De heer A. Peters, 84 jaar 
Mevrouw D. van Zelst-Kennis, 74 jaar 
De heer D. van der Woerdt, 88 jaar 

 

Nieuwe leden: 
De heer G. Geevers, Hapert 
De heer J. de Gooijer, Hapert 
De heer en mevrouw T. van Gorp-Gielissen, Hapert 
De heer en mevrouw H. Liebregts-Vandeven, Hapert 
Mevrouw J. van Rijn, Hapert 
Mevrouw H. van Uijthoven-Loomans, Hapert 
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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 
 
Principes zijn mooi 
maar zonder reflecties en twijfels 

hebben ze geen waarde 
 
Of het gras bij de buren groener is 

hangt af van het perspectief 
van waaruit je het bekijkt  
 

WIST U DAT…… 
 

- Wij de traditie in stand willen houden om jaarlijks in de week van 16 oktober 
(feestdag van de H. Gerardus Majella) op bedevaart te gaan in de Weebosch.  
Dit jaar doen we dit op woensdag 12 oktober a.s.. De H.Mis in de kerk van de 
Weebosch is die dag om 09.30 uur. De Celebrant is Erik Smits, de priester die lange 
tijd in Den Tref de vieringen heeft verzorgd. Verder wordt de Mis opgeluisterd door 
ons eigen seniorenkoor “Levenslust”, o.l.v. onze dirigent Frans Bullens en met 
orgelbegeleiding door Co Vromans. Na afloop van de Mis gaan we van de koffie/thee 
met vlaai genieten in buurthuis ’t Sand in de Weebosch. We hopen dat veel van onze 
leden ook mee ter bedevaart zullen gaan. 

 
- Wij op 20 oktober a.s. onze jaarlijkse 80-plus middag houden. We hebben weer 

een leuk programma in elkaar gezet met een verrassend muzikaal optreden en tijd 
om gezellig met elkaar te buurten. Verder gaan we nog niet teveel van verklappen 
maar het wordt echt gezellig. Dus als u 80 jaar of ouder bent houdt u dan deze 
middag alvast vrij. Een persoonlijke uitnodiging ontvangt u binnenkort. 

 
- Dat wij in de maand november een actie gaan voeren om het dragen van 

fietshelmen te stimuleren. Wij zijn hierover in gesprek met tweewielerhuis 
Hermans. Als we voldoende deelnemers voor deze actie bij elkaar krijgen, kunnen 
we rekenen op een forse vermindering van de aankoopprijs. Dus als u al van plan 
was een fietshelm aan te schaffen wacht dan nog even want wij gaan als 
seniorenvereniging hier ook een financiële bijdrage aan leveren, Sinterklaas en 
Kerstmis komen dan al weer snel dichterbij. 

 

Kopie ID of paspoort geven 
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Een 
klein aantal mag een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals werkgevers, 
overheidsorganisaties en banken. Toch vragen ook veel andere organisaties om een 
kopie. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Het is dan 
makkelijk om misbruik te maken van de gegevens. Zo kan iemand met die informatie 
bijvoorbeeld een lening aanvragen op naam van een ander. Een veilige kopie van uw 
identiteitsbewijs geven is dus verstandig. Dit is een kopie zonder burgerservicenummer 
(BSN) en met een watermerk over de kopie. De app KopieID van de overheid helpt bij 
het maken van zo'n veilige kopie. 

mailto:info@kbohapert.nl
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/w/watermerk
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Welke gegevens doorstrepen? 
Streep met de app persoonlijke gegevens door, die een organisatie niet nodigt heeft. 
Zoals uw burgerservicenummer (BSN), uw handtekening en/of pasfoto. Op papieren 
kopie van uw ID of paspoort kunt u deze persoonlijke informatie met een pen of stift 
wegstrepen. 
 
Eerste gebruik KopieID-app 

▪ Download de app in de App Store (iPhone/iPad) of Play Store (Android-
toestel). 

▪ De eerste keer dat de app opent, komen de gebruiksvoorwaarden in beeld. 
Tik op Akkoord & doorgaan. 

▪ KopieID vraagt op Android-toestellen om toestemming om foto’s te maken en 
video’s op te nemen. Tik op Tijdens gebruik van de app. 

 
ID of paspoort kopiëren 

▪ Open de app KopieID. 
▪ Tik op Maak een foto. 
▪ KopieID vraagt op de iPhone toegang tot de camera. Tik op Ok. 
▪ De fotocamera opent. Leg uw ID of paspoort binnen de rechthoek. Zorg dat 

het document helemaal zichtbaar is. 
▪ Tik op het pictogram van de fotocamera. 
▪ Is de foto niet goed gelukt? Tik op het pijltje linksboven en maak een 

nieuwe. 
▪ Tevreden over de foto? Veeg over de gegevens op de foto die u onzichtbaar 

wilt maken. 
▪ Zo komt er een zwart balkje op te staan. Staat het zwarte balkje niet op de 

juiste plek? Tik op Ongedaan maken om de laatste wijziging weg te halen. 
▪ Wilt u ook een kopie maken van de achterkant van uw ID of paspoort? Tik 

op Achterkant optioneel en herhaal bovenstaande stappen. 
▪ Tik op Volgende als de juiste gegevens weggestreept zijn. 
▪ Er verschijnt automatisch een watermerk van de datum van vandaag op de 

kopie. Onderaan kunt u kiezen welke kleur dit watermerk moet hebben. Tik 
op het witte, zwarte of blauwe rondje om de kleur te wijzigen. 

▪ Onder de kopie staan twee invulvelden. Voer eventueel de gegevens in: 
▪ Tik op het vakje ‘Vul in: Voor wie is de kopie?’ en typ in voor wie 

de kopie is. 
▪ Tik op het toetsenbord op volgende (iPhone) of Volg. (Android-

toestel). 
▪ Typ in het vakje ‘Vul in: Waarvoor is de kopie nodig?’ waar de 

kopie voor nodig is. 
▪ Tik op het toetsenbord op Gereed (iPhone) of Ger. (Android-

toestel). 
▪ De informatie verschijnt in het watermerk. Het watermerk is op de voor- en 

achterkant van uw identiteitsbewijs hetzelfde. Tik op Volgende. 
▪ Wilt u de KopieID opslaan voordat u hem verstuurt? Tik op KopieID 

opslaan (iPhone) of op Opslaan (Android-toestel) en vul een bestandsnaam 
in. De kopieID wordt zonder watermerk opgeslagen. De zwarte balkjes 
worden wel opgeslagen. U kunt uw opgeslagen kopie terugvinden onder het 
tabblad ‘Kies eerdere foto’. 

https://apps.apple.com/nl/app/kopieid/id932970330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milvum.kopieid&hl=nl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milvum.kopieid&hl=nl&gl=US
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▪ Wilt u de KopieID direct delen zonder op te slaan? Tik op Deel 
KopieID > Ok. 

▪ Tik op de persoon of app waarmee u het bestand wilt delen. U kunt het 
bestand via dit menu ook direct afdrukken of bewaren in uw bestanden. Dan 
blijft het watermerk wel op de kopie staan. 

 
Bron: SeniorWeb 

 
Gezellig avondje rikken 
Voor beginners en gevorderden, man en vrouw, in d’ Ouwe Pastorie. 
Ook als je nog nooit gerikt hebt maar je wilt dit echt authentieke Brabants kaartspel leren 
spelen, ben je van harte welkom. Start vrijdagavond 28 oktober 20.00 uur. 
Voor meer informatie en aanmelden:  Simon Lamers, telefoon: 06 1228 1427 
 
Goed om te weten: zoals van ouds kun je ook iedere woensdagavond komen kaarten van 
19.00 uur tot 22.00 uur. Wil je liever ’s middags komen rikken of jokeren? Dat kan 
natuurlijk ook. Tijdens de openingsuren ben je altijd van harte welkom. 
 

Tentoonstelling creaties handwerkcafé op maandagavond 3 oktober 
in de foyer van MFA Hart van Hapert 
In het kader van de opening van MFA Hart van Hapert, organiseert het handwerkcafé een 
tentoonstelling. Er worden prachtige creaties tentoongesteld die in het handwerkcafé zijn 
gemaakt. Er wordt deze avond ook gehandwerkt. Wil je een kijkje komen nemen of mee 
doen? Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur.  
 

Oproep hulp nodig in openingsweek MFA op woensdag 5 oktober 
2022 
Tijdens de openingsweek van de nieuwe MFA “Hart van Hapert” (van 30 september tot en 
met 7 oktober) worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals open repetities van de 
harmonie, koren, sporten, maar ook een zorgmarkt en/of concert, enz.. Ook deze keer 
heeft basisschool Het Palet weer onze hulp ingeroepen om te helpen bij allerlei activiteiten, 
zoals: timmeren, haken, breien, borduren, werken met stof, knutselen, koekjes bakken, 
enz.. Voor deze activiteiten zijn we op zoek naar 12 tot 18 helpers. Vind je het leuk om aan 
deze activiteiten mee te doen, geef je dan zo snel mogelijk op (zodat we je op tijd voor de 
openingsweek kunnen indelen) door middel van onderstaand strookje in te vullen en in te 
leveren bij Steunpunt d’Ouwe Pastorie of stuur een mail naar info@kbohapert. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Naam: _________________________________________________________________ 
Adres:__________________________________________________________________ 
Telefoon:________________________________________________________________ 
 
wil meehelpen aan de activiteiten tijdens de openingsweek van de MFA op woensdag  
5 oktober van 12.30 – 14.00 uur 
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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: vrijdag 4 november 20.00 uur, zondagmiddag 6 november 14.00 uur, 
vrijdag 11 november 20.00 uur en zaterdag 12 november 20.00 uur. 
De entree bedraagt 10 euro per persoon. Reserveren: www.eenakterhapert.nl of koop een 
kaartje bij de kassa. 
 
Toneelworkshop. 
Op woensdag 5 oktober geeft toneelvereniging De Eenakter in het kader van de 
openingsweek van Het hart van Hapert een gratis 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. 
 

Samen dineren in oktober 
Ook in oktober gaan we weer gezellig samen uit eten. 
Deze keer worden we verwacht op 27 oktober om 18.00 uur in MFA Hart van Hapert. 
Hans van Luffelen staat met zijn team klaar om ons een heerlijk 3 gangen menu voor te 
schotelen. De prijs van dit luxe menu bedraagt € 22,50 
 
Heb je zin om hieraan deel te nemen, geef je uiterlijk24 oktober 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 MFA Hart van Hapert op 27 oktober. 
 
      Voedselallergie: 
 
 

  

http://www.eenakterhapert.nl/
mailto:info@kbohapert.nl
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OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN  
 
Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel 
verschillende vragen tegen. Deze maand vertel ik u 
graag wat over bewegen en de activiteiten voor het 
25 jarige jubileum van de gemeente Bladel. Hebt u 
vragen hierover, andere vragen over bijvoorbeeld 
wonen, welzijn, zorg of eenzaamheid of wilt u 
gewoon eens ergens over praten? Dan mag u altijd contact met mij opnemen via 06-
16028677 of l.beekman@bladel.nl.  
 
Sporten en bewegen heeft veel voordelen. Het is niet alleen goed voor de lichamelijke 
gezondheid, maar geeft ook energie, verbetert het humeur en kan het risico op vallen 
verkleinen. Wanneer je ouder wordt, neemt je spiermassa af, wat kan leiden tot verlies van 
spierkracht en spierfunctie. Dit kan er vervolgens voor zorgen dat je sneller valt of dat het 
lastiger wordt om de deur uit te komen of om taken in het huishouden te doen. Hierdoor 
wordt je minder zelfredzaam. Het wordt daarom aanbevolen om te voorkomen dat je veel 
stilzit, minimaal 2,5 uur per week aan matig intensieve inspanning te doen en te oefenen 
met kracht en balans.  
 
Het is makkelijker om meer te bewegen wanneer je het samen met anderen doet. Zo kan je 
kracht oefenen tijdens de (stoel)gymnastiek of balans bij de tai chi activiteit. De 
seniorenvereniging heeft veel verschillende activiteiten die je helpen om samen op een 
gezellige manier meer in beweging te zijn. Maar ook fietsen of wandelen zijn manieren om 
meer te bewegen.   
 
Ter ere van het 25-jarige jubileum van de gemeente Bladel zijn er dit jaar vijf nieuwe 

wandelingen geopend in de gemeente, in elke kern één. Een gratis routemap is op te halen 

bij de gemeentebalie, Visit Bladel of de gemeenschapshuizen. Ook liggen deze mapjes bij 

toeristische punten. 

Op dinsdag 22 november geeft Wim Daniëls een gratis voorstelling in Hapert, over het 

Brabants dialect en dorp speciaal voor de 65-plussers van de gemeente.  

Opgeven voor deze middag kan binnenkort via de PC 55 of de website van de gemeente 

Bladel. 

Kloosterdag KBO-Brabant 
Op woensdag 12 oktober vindt in Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt de Kloosterdag 
2022 plaats. Het thema van de dag is ‘Als senior gelovend in het leven staan’. Er worden 
lezingen gehouden over zingeving, levensmoed, geloofsontwikkeling en het beleven van 
geloof. Theoloog Stefan Mangnus begeleidt mede het programma. Andere jaren hadden wij 
meer aanmeldingen dan dat we plaats hadden. Dus was u bij eerdere edities net te laat? 
Meld u dan nu snel aan! Deelnamekosten per persoon zijn 25 euro, inclusief koffie/thee, 
lunch en drankje na afloop. Meer informatie en opgeven via onderstaande link: https: 
//www.kbo-brabant.nl/kloosterdag-2022/. Heeft u nog vragen? Bel dan 073-644 40 66. 

  

mailto:l.beekman@bladel.nl


9 
 

Uitnodiging minimusical basisschool Het Palet voor alle leden SVH 

 
 
Into the music door muziekvereniging Kunst Adelt d.d. 26 november 
2022 
Het dak van de nieuwe MFA gaat eraf! Op 26 november organiseert Kunst Adelt een 
grandioze muziekavond voor jong en oud. Tijdens Into the Music 2022 spelen we met ons 
orkest bekende nummers die je zonder problemen mee kunt zingen. Hiervoor hebben we 
de beste zangers gestrikt om samen met ons op te treden en er een waar feestje van te 
maken. Onze artiesten zijn van alle markten thuis. Van rock tot aan disco, pop en zelfs 
Nederlandstalig, alles komt voorbij. Kom jij ook een dansje wagen tijdens Into the Music? 
Koop dan snel je kaarten via onze website en vier dit feestje samen met ons! 
 
Datum: 26 november 2022 
Tijd: 20:00 
Locatie: MFA Hart van Hapert 
Kaarten: vanaf €12.50 via https://intothemusic.nl  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintothemusic.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C6febf84715f9498a4deb08da9fb03f69%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637997876570275916%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5L1qzA6kmNddAkCwolE2%2FdVW0H6GqcIY8IpfoFIiCEk%3D&reserved=0
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Een wandeling terug in de tijd 
KNEGSEL - In Kempenmuseum de Acht Zaligheden in Eersel loopt tot 11 december de 
tentoonstelling ‘Groot Geweld in Kleine Dorpen’. De tweede helft van de 17e en het begin 
van de 18e eeuw was voor de Kempische dorpen een rampzalige tijd. Allerlei rondtrekkend 
soldaten-gespuis liet een spoor van ellende, vernieling en rampspoed achter. Door 
torenhoge belastingen, te betalen losgelden na gijzelingen, besmettelijke ziektes en 
misoogsten vervalt de Kempische bevolking in armoede. 
Met name 1688 was voor veel Kempische dorpen een rampjaar. Franse troepen lieten een 
spoor van vernielingen achter in Lommel, Steensel, Hapert, Bladel, Reusel, Riethoven en 
Westerhoven. Vooral in Knegsel was de ellende niet te overzien. 
Om die reden verzorgt het Kempenmuseum in samenwerking met heemkundevereniging de 
Hooge Dorpen een wandeling door ‘17e eeuws Knegsel’.  
Tijdens de wandeling van ruim 1½ kilometer staan op enkele plaatsen langs de route 
vertellers met aangrijpende verhalen. Deelnemers ontvangen bij aanvang een routekaartje. 
Deelname is gratis. 
 
Er zijn wandelingen op zondag 9 oktober en zaterdag 19 november 
Deelnemers kunnen vrij starten tussen 13.00 en 14.30 uur. 
Het startpunt is bij de ingang van de Knegselse kerk aan de Steenselseweg 2 in Knegsel. 

 
Oplossing doorlopers september 2022:  
 
    Gemiddeld: Moestuin 
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    Pittiger: Koelbox 

 
 

Puzzels oktober 2022 
 

Sudoko gemiddeld 
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Sudoko pittiger 
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