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Gedachten 
 
De werkelijke betekenis van alle dingen, 

wordt dikwijls pas zichtbaar 
als ze afgedankt zijn 
 

Er is op deze aarde genoeg 
voor ieders behoefte 
maar niet genoeg  

voor ieders hebzucht  
 

Uitnodiging Kerstviering op 13 december 2022 om 10.30 uur in het 
“Hart van Hapert” 
 
Beste leden van onze Seniorenvereniging. 
 
We kunnen er nu toch wel zeker van zijn dat we dit jaar weer eindelijk eens een mooie 
kerstviering kunnen gaan houden. 
De laatste keer was in 2019, dat is best al lang geleden maar gelukkig zijn we nu zover dat 
er geen beperkingen meer zijn om samen met een grote groep mensen weer eens gezellig 
bij elkaar te zijn. 
We gaan er een mooie knusse en sfeervolle bijeenkomst van maken, volledig in gezellige 
kerstsfeer en met een goed verzorgde kerstlunch zoals we dat inmiddels wel gewend zijn. 
Ook hebben we verder voor u een mooi programma in elkaar gestoken waardoor het 
warme kerstgevoel wel opgeroepen zal worden. 
We hopen dat heel veel van onze leden deze gelegenheid aangrijpen om nog eens gezellig 
en ongedwongen bij elkaar te zijn en te genieten van al hetgeen er geboden wordt. 
U bent echt allemaal van harte welkom op dinsdag 13 december om 10.30 uur en we 
verwachten dat we rond 15.00 uur de viering met een tevreden gevoel kunnen afsluiten. 
Zoals u gewend bent vragen we voor het deelnemen aan onze kerstviering géén financiële 
bijdrage maar om kosten enigszins te beperken houden we wel een mooie loterij onder de 
deelnemers. 
 
Om zicht te hebben op het aantal deelnemers van deze dag vragen we wel dat u zich 
aanmeldt vóór 8 december, dat kan digitaal op: info@kbohapert.nl of door middel van 
onderstaande antwoordstrook, in te leveren in d’Ouwe Pastorie t.a.v. Seniorenvereniging 
SVH. 
 
Niet vergeten hè en komen, ook onze jongere leden die pas recent lid geworden zijn. 
We verwachten jullie! 
 
Simon Lamers, voorzitter 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam: 
 
Komt/komen met …….persoon/personen* naar de kerstviering 
(doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Voedselallergie: 

mailto:info@kbohapert.nl
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Overleden leden: 
 
De heer G. Wouters, 98 jaar 
De heer C. Wichard, 82 jaar 
 

Nieuwe leden: 
 
Mevrouw M. van der Aalst, Hapert 
De heer A. van Heijst, Hapert 
Mevrouw P. van Hulst-Seuntiëns, Hapert 
Mevrouw L. Leijdekkers-Lemmens, Hapert 
De heer en mevrouw J. van Lieshout-van der Vugt, Hapert 
Mevrouw I. Seinstra, Bladel 
De heer R. Sevens, Hapert 
De heer en mevrouw J. van der Weegen-Claassen, Hapert 
De heer C. Westerink, Hapert 
De heer en mevrouw T. Wouters-Geraerts, Hapert 
 
Graag verzoeken we u bij verhuizing of overlijden 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. 
 
Wist u dat: 

- Marion Luijten is geslaagd voor de opleiding Vrijwillige Ouderen Ondersteuner?  
Van harte gefeliciteerd Marion! 

- We in de maand december niet gezamenlijk gaan uiteten. In januari pakken we 
deze activiteit zeker weer op. 

- De deelnemersstop bij de lessen Pilates weer is opgeheven. Er weer nieuwe 
aanmeldingen welkom zijn omdat we de grote groep gesplitst hebben zodat het weer 
mogelijk en wenselijk is aan te sluiten. Inlichtingen en voor aanmelden:  
Jo Dirks, tel.: 06 - 4667 9431. 

- Als u suggesties heeft over het organiseren van bepaalde activiteiten zoals 
excursies, uitstapjes, lezingen of andere onderwerpen, u hiervoor altijd contact kunt 
opnemen met onze bestuursleden of een mailtje sturen naar: info@kbohapert.nl 

- Fitness Hapert, Markt 46, senioren 10% korting aanbiedt op de sport-abonne-
menten (op vertoon van je pasje van seniorenvereniging Hapert)? 

- Sportcenter Hapert, Kerkstraat 39, een Senior Fit programma aanbiedt aan 65-

plussers voor € 25,-- per maand (en 1x per week!)? Op dinsdag van 13.00 –14.00 
uur, donderdag van 13.30 – 14.30 uur en vrijdag ook van 13.30 – 14.30 uur. 

- Je ook gewoon kosteloos kunt deelnemen aan het Groene Ommetje op dinsdag tot 

en met vrijdag om 10.00 uur, vertrek vanaf de hoofdingang van de MFA “Hart van 
Hapert” en tevens gebruik kunt maken van de toestellen in de Beweegtuin in het 
Kasteelpark en/of de Kwiek Beweegroute? Iedereen is van harte welkom. Op eigen 
houtje deze route wandelen en bewegen mag natuurlijk ook. 

- We op donderdag 12 januari gaan starten met Zumba? De les is van 13.00 – 14.00 

uur in de MFA “Hart van Hapert”. Meld je aan via de mail: info@kbohapert.nl of bel 
Hanny Mollen, tel.: 06 – 14642793. 

- Onze actie betreffende de aanschaf van fietshelmen, in samenwerking met 

Hermans Tweewielers, een groot succes genoemd kan worden. Tijdens de voorlich-
tingsbijeenkomst op 17 november waren meer dan 60 geïnteresseerden aanwezig. 

mailto:info@kbohapert.nl
tel:06
mailto:info@kbohapert.nl
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Op de dagen daarna werden al diverse helmen aangeschaft. 
De actie van 25% korting op de nettoprijs van Hermans Tweewielers loopt 
tot vrijdag 23 december. Daarna kunt u nog de kortingsbon van 15% uit 
de nieuwsbrief van oktober wel bij Hermans Tweewielers verzilveren maar 
u krijgt van SVH niet meer de 25% korting. Het is dus aangeraden om vóór 
23 december uw slag te slaan. 
Op dinsdag 27 december houdt onze penningmeester, Dhr. Pieter Bax, zitting in 
d’Ouwe Pastorie om de beloofde korting van 25% met u te verrekenen. 
U bent dan welkom van 10.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur. 
Het is dan nodig dat u meebrengt: uw ledenpas van KBO-Brabant, uw 
aanschafbewijs van Hermans Tweewielers en uw bankrekeningnummer. 
Wij hopen dat veel van onze leden van deze unieke aanbieding gebruik maken en 
dat door deze actie eveneens veel van onze fietsers met een veiliger gevoel op de 
fiets kunnen stappen. 

 

Incasso jaarlijkse contributie eind januari 
De contributie voor 2023 bedraagt evenals voorgaande jaren € 25,00. In de laatste week 
van januari of de eerste week van februari zullen wij de contributie incasseren op basis van 
de goedkeuring voor automatische incasso. De enkeling die nog zelf de contributie betaalt 
verzoeken wij om ervoor te zorgen dat deze op 31 januari a.s. is bijgeschreven op 
rekeningnr. NL68 RABO 0119 0045 42 t.n.v. seniorenvereniging Hapert o.v.v. contributie 
2023. 
 

Samen aan tafel 
Beste leden van de seniorenvereniging, 
 
Vindt u het ook gezellig om Samen aan Tafel te eten? 
Misschien heeft u wel eens van ons gehoord. Wij zijn de Pollepels van Samen aan Tafel, een 
groep vrijwilligers die één keer per maand lekker koken voor alleenstaande of alleenwonende 
inwoners van Hapert.  
Elke 2e woensdag van de maand zijn onze gasten om 12.30 uur welkom in de MFA Hart van 
Hapert. Wij serveren een overheerlijk 4-gangen menu in de feestelijk ingerichte Kerkzaal. 
Ons volgende etentje is op 14 december a.s. 
Op dit moment hebben wij nog een paar plaatsen vrij voor nieuwe gasten. Misschien heeft 
u, of iemand in uw familie of vriendenkring, belangstelling om ook te komen eten.  
Voor informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met Ria van Dingenen of Toos Hoeks.  
Even alles op een rijtje:  
- U woont in Hapert;  

- U bent 65 jaar of ouder, alleenstaand of alleenwonend (uw man of vrouw verblijft in een 

verzorgingshuis); 

- Elke 2e woensdag van de maand bent u onze gast. De volgende keer is op 14 december 

a.s. (Kerstdiner); 

- De kosten zijn 7 euro per keer; 

- Aanmelden of meer informatie bij Ria van Dingenen tel. 0497-382703 of Toos Hoeks tel. 

0497-384238; 

- Als u er op 14 december ook bij wilt zijn, dan horen we dat graag vóór 9 december! 

 
Met vriendelijke groeten, 
De Pollepels van Samen aan Tafel 
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Stichting Hapert Actief 
Onlangs is de Stichting Hapert Actief opgericht. Hieronder zullen commissies komen, die als 
doel hebben om activiteiten te organiseren, in principe met een niet-commerciële 
doelstelling, gericht op de gemeenschap van Hapert. Op dit moment zijn er al 2 
commissies, zijnde “Wandelen Hapert”, en “Samen Fietsen”. De wandel-commissie 
organiseert elk jaar de Wandelweek Hapert (in 1e volle week van juli) en de “Haopertse 
Snertloop” tussen kerst en nieuw (dit jaar gepland op woensdag 28 december) 
Stichting “Hapert Actief” is opgericht op 31 oktober 2022 en staat ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 88023133. Het bestuur bestaat vooralsnog uit Henk 
van de Ven (voorzitter), Peter Maes (secretaris), Ad van de Ven (penningmeester) en Andre 
van Dongen (bestuurslid). Mocht er een activiteit, evenement of initiatief zijn waarvoor nog 
geen stichting is opgericht, en waarvan de doelstelling strookt met die van Hapert Actief, 
dan kan deze als commissie hieronder opgenomen worden (ipv weer een aparte stichting 
op te richten, als de noodzaak daartoe aanwezig is). Als dat het geval is, kunt u contact 
opnemen met een van de bestuursleden. Met het mogelijk verder toenemen van 
commissies onder deze Stichting, zal ook een vertegenwoordiger van de nieuwe commissie 
aan het bestuur van de Stichting worden toegevoegd.  
 
Doelstelling “Samen Fietsen”  
De doelgroep waarop de commissie zich richt zijn mensen woonachtig in Hapert, die minder 
valide zijn en daardoor niet meer zelfstandig kunnen fietsen, hetzij vanwege ouderdom of 
door lichamelijke/geestelijke beperking. Om deze mensen toch te kunnen laten genieten 
van het fietsen, willen wij iets soortgelijks opzetten zoals nu al in vele omliggende dorpen 
gebeurt, namelijk het “duo-fietsen”. Met behulp van een aangepaste fiets (zoals een duo-
fiets of rolstoel-fiets), is het voor hen mogelijk, onder begeleiding van een vrijwilliger, met 
de fiets op pad te gaan. Om dit initiatief succesvol op te starten, maar ook voor het 
aansturen van deze activiteit gedurende het jaar, is inmiddels al uitgebreid gesproken met 
andere stichtingen die deze activiteit al enige tijd organiseren; met name Ad van Limpt van 
duo-fietsen Reusel, maar ook de commissie in Duizel waren erg bereidwillig om hun 
ervaringen met ons te delen, waarvan we dan ook dankbaar gebruik hebben gemaakt. 
 
Activiteit “Samen Fietsen” 
Gedurende de zomertijd, van begin april tot medio oktober, willen we meerdere keren per 
week, in de middag begeleid gaan fietsen. We zullen hier nauw samenwerken met SVH 
(Senioren Vereniging Hapert), die eveneens van een groot aantal vrijwilligers gebruik 
maakt. Mocht je zin hebben om als vrijwilliger mee te gaan, laat het dan even weten. Ook 
hier geldt, vele handen maken werk licht, en de ervaringen van vrijwilligers in andere 
dorpen zijn erg positief. Details over deze fiets-tochten (zoals, welke week we beginnen 
met de 1e tocht, hoe we de middag gaan indelen, hoe eea georganiseerd zal worden, de 
tijden en kosten voor deelname, wie er mee kan en het aanmelden hiervoor), daarover kunt 
u meer gaan lezen in de nieuwsbrief van SVH, in de editie van februari. Uiteraard hopen we 
dat we vele mensen hiermee kunnen verblijden, om gezellig met anderen te kunnen 
genieten van een middagje uit. 
Mocht u vragen hebben of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan gerust contact 
met ons op (Ad van de Ven, tel.: 06 – 30736420 of Henk van de Ven, tel.: 06 - 30027075). 
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Oplossing puzzels november 
 
  Gemiddeld: Bladblazer   

 
 
  Pittiger: Vliegenzwam 
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Puzzels december 2022 
 
  Gemiddeld: 
 

 
 
Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte huid; smakelijk; 
zwaardwalvis - 3 dakbedekking; Ierland; bereide dierenhuid; ontastbare stof - 4 dood dier; 
bagger; adellijk persoon - 5 ongevuld; grote papegaai; draagdoek - 6 Europees 
Kampioenschap; rustteken; voorwerp; pl. in Limburg - 7 een weinig; riv. in Frankrijk; 
voldoende - 8 nummer; postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 9 op de wijze 
van; op alle plaatsen; licht dronken; dof - 10 deel v.e. geweer; hoge grassoort; revanche - 
11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier - 12 zo-even; via; gauw; dit is. 

Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eikschiller; bergplaats 
- 3 brandstof; Balt; verfplank - 4 Nieuwe Testament; Europese taal; broer van Kaïn - 
5 Bijbelse priester; snelle gang; Zuid-Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; spoorstaaf; 
voorteken - 7 welpenleidster; benzineblik; jong varken - 8 peuter; grens; opgooi - 
9 barenspijn; loterijspel; op een keer - 10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman; 
watervogel; deel v.e. trap - 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds - 13 in orde; brede 
laan met bomen; deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; afgeronde steen. 
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Pittiger: 

 

 
Horizontaal: 1 naaldboom; afgestoken graszode; oefentijd - 2 op alle plaatsen; 
molentrechter; koraaleiland - 3 hoofdgroet; omslag; keer; strik - 4 deel v.e. platenspeler; 
voederbak; mineraal - 5 opgeld; Baskische afscheidingsbeweging; vanzelfsprekend - 
6 schapengeluid; bemanning; opera van Verdi; nagalm - 7 in samenwerking met; leerling; 
binnenkomst - 8 heilige; karaat; entstof; Russisch heerser - 9 tapkast; Cubaanse munt; 
adellijk; bladgroente - 10 Engels bier; scheidsrechter; volstrekt niets - 11 steunpaal; Chinese 
deegwaren; verlegenheid; arbeidsovereenkomst (afk.) - 12 eikenbast; draaisprong; 
onbezorgd. 

Verticaal: 1 hennep; loog - 2 profeet; gedaante - 3 donkere kamer; in combinatie met; 
rimpel - 4 emeritus; schermwapen; scheepsemmer - 5 commerciële tv-zender; niet helemaal; 
koningin-regentes - 6 etensrest; telwoord; windas - 7 huidziekte; Ned. omroep; een weinig - 
8 voormiddag; omgeving; dus - 9 godin v.d. aarde; vloer; bakmengsel - 10 ransel; voelspriet 
- 11 dierlijk vet; kleine hoeveelheid; hijstoestel - 12 kaartenboek; botsing; Christen Unie - 
13 waterverf; schuilnaam - 14 pl. in Gelderland; juichkreet; bestemming. 

 


