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Kerstgroet door de voorzitter 
 
Beste leden van onze seniorenvereniging, 
 
In de aanloop naar Kerstmis is het een goede gelegenheid om even met u stil te staan bij 
de ontwikkelingen in de wereld en in ons leven. Als jonge kinderen hebben velen van ons 
nog herinneringen aan de tijd na de Tweede Wereldoorlog. 
We leefden in een verzuilde samenleving: iedere zuil was een eigen gemeenschap met 
regels en gebruiken die vanzelfsprekend waren en waarin ouders en kerkelijke en 
burgerlijke overheden zich voor de taak voelden staan om die eigen tradities door te geven 
aan de jongere generatie. Veel van wat we in die jonge jaren beleefd hebben is belangrijk 
geweest voor de verdere groei en ontwikkeling van vandaag. De oudsten van ons hier 
kijken in het algemeen toch positief terug op die jonge jaren. De tijd van vroeger keert niet 
meer terug. Dat kan ook niet, het leven is voortdurend in verandering. 
 
Dat revolutionaire “andere” begon in de zestiger jaren en barstte eind jaren zestig, begin 
zeventiger jaren als het ware los. De jongeren van die jaren zijn nu de meesten van ons 
hier. Als jongeren zijn we in opstand gekomen tegen de vanzelfsprekendheid van het gezag 
en tegen de veronderstelde zekerheden. Ook die van de kerk. Want die verzuilde 
samenleving werd ervaren als iets uit de voorbije tijd. 
 
Scholing, door de overheid voor iedereen mogelijk gemaakt, gaf nieuwe mogelijkheden voor 
zelfontplooiing en zelfstandigheid. Oorlog mocht in de toekomst niet meer voor kunnen 
komen. Samen zetten voormalige vijanden, Duitsers en Fransen, zich in voor samenwerking 
in en voor Europa. Landsgrenzen werden betrekkelijk. Steeds meer mensen, jongeren met 
name, reisden naar verre landen en andere culturen en komen zo in contact met andere 
godsdiensten, levensbeschouwingen, tradities en maatschappelijke situaties dan waarmee 
we hier vertrouwd zijn. Een verrijking aan de ene kant, maar het roept ook betrokkenheid 
op voor de immense problemen waarmee de wereld van vandaag te maken heeft, met de 
klimaatverandering in het bijzonder. Wat gaat dat betekenen voor de toekomst, voor de 
volgende generaties? We maken ons daar dikwijls grote zorgen om. 
Geld, macht en economie zijn dominant in de wereld. De consequenties daarvan zien we nu 
beter dan ooit. Is het niet de opgave om tegenbewegingen op gang te brengen waarin 
respect voor elkaar en voor ieders welzijn voorop staat? Daarvoor is empathie, 
inlevingsgevoel onmisbaar. Alleen dan kunnen we in dialoog problemen onderkennen en 
met elkaar conclusies trekken en uitvoeren. 
 
Als KBO-Brabant, een van oorsprong katholieke organisatie met en voor ouderen, maken 
we bewust deel uit van de samenleving. Ruim zeventig jaar geleden begonnen als 
ontmoeting en ontspanning voor ouderen, in de loop van de jaren uitgegroeid tot een brede 
organisatie waarin belangenbehartiging van ouderen steeds meer aandacht kreeg en ook 
landelijk gezien wordt. Vanzelfsprekend was en is er vanuit zijn ontstaansgeschiedenis ook 
altijd aandacht geweest voor christelijke waarden en religieuze tradities. 
 
In onze snel veranderende tijd moeten wij ons opnieuw de vraag stellen: hoe kunnen wij de 
wezenlijke kern van het christenzijn in deze tijd verwoorden en handen en voeten geven? 
Met elkaar in gesprek gaan en blijven, ondanks alle vragen en twijfels, omdat Jezus van 
Nazareth door zijn leven al eeuwenlang een geweldige bron van inspiratie is geweest. 
Want bij Hem namen nooit wetten en voorschriften de eerste plaats in, maar altijd de 
mens, zonder aanzien van persoon en zijn of haar levensgeschiedenis.  
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Dat geeft toekomst en vertrouwen. Dat spreekt mensen aan en geeft hoop. 
Solidariteit, betrokkenheid, opkomen voor rechtvaardigheid, menswaardigheid en vrede. 
Gaat ons dat lukken rond de opvang van vluchtelingen in Europa en daarbuiten? 
Kunnen we de handen ineenslaan voor medemensen, waar ook ter wereld, die huis en 
haard door oorlog of geweld zijn kwijtgeraakt? 
 
We kijken uit naar Kerstmis, maar ook dit jaar zal de kerstnacht geen nacht van vrede zijn, 
geen nacht zonder angst. Je zult maar dakloos zijn, vluchteling, eenzaam, geen werk 
hebben, geen inkomen. Je zult maar ziek zijn en vermoeden dat dit je laatste kerst zal 
kunnen zijn. 
 
Met Kerstmis maken we even pas op de plaats. 
De tijd mag een ogenblik stilstaan om ons te laten ervaren wie wij ten diepste zijn. 
Omdat hemel en aarde elkaar raken. Het wonder van het nieuwe leven, van toekomst en 
hoop en de hardheid van het concrete bestaan, ontmoeten elkaar in het geboorteverhaal 
van Jezus. Het is een verhaal van armoede, er was geen plaats in de herberg. 
Het is ook een verhaal van vluchtelingen, want kort na de geboorte van Jezus moesten zijn 
ouders met hem op de vlucht voor een koning die de pasgeborene zag als een bedreiging 
voor zijn macht en positie. 
 
Zo kunnen wij in dit oude verhaal onze menselijke werkelijkheid herkennen, een wereld die 
roept om hoop en toekomst voor mensen op de vlucht, gefolterd en verkracht, vermoord of 
uitgehongerd. Deze mensen zijn onze tochtgenoten op weg naar morgen. 
Ik wil deze gedachten graag afsluiten met een tekst van de Vlaamse dichter Kris Gelaude, 
 
Zullen we maar een warme jas aantrekken en terug de weg opgaan. 
Zullen we maar achterlaten wat we wisten en de leegte openlaten. 
Zullen we maar zeeën over varen en werelden verbinden met elkaar. 
Zullen we maar bewogen luisteren en kijken naar alles wat gaande houdt. 
Zullen we maar adem en gedachten delen omdat het broodnodig is. 
Zullen we maar schroom betuigen voor wat groter is dan wij. 
Zullen we maar zo vertrouwd uitzien dat iets kan geboren worden. 
 
Zullen we maar? 
 
Ik wens u allemaal een zalig Kerstmis en fijne en gezellige feestdagen in het gezelschap van 
mensen die van u houden. Tevens wens ik u allen ook een Gelukkig Nieuwjaar in de beste 
gezondheid en liefde. Ik hoop u allen in fijne vriendschap vaak te ontmoeten in 2023! 
 
Met vriendelijke groet, 
Simon Lamers 
 

Overleden lid: De heer K. Michiels, 86 jaar 

Nieuw lid: Mevrouw S. Jansen-Plasmans, 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. 
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Incasso jaarlijkse contributie alsmede bijdrage activiteiten eind 
januari 2023 
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. 
 
Tevens zullen dan ook de bijdragen van de activiteiten voor het eerste halfjaar 2023 
worden geïncasseerd. 
 

Wist u dat….. 
- We met ingang van heden geen puzzels meer plaatsen in de nieuwsbrief? 

Enerzijds omdat de kosten van papier aanzienlijk zijn gestegen en anderzijds omdat 
in diverse huis-aan-huisbladen ook puzzels staan afgedrukt. 
 

- We op donderdag 12 januari definitief 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. 
 

- U iedere woensdagochtend welkom bent tussen 10.30 en 12.00 uur voor een 
gratis kopje koffie of thee en een koekje natuurlijk bij de Bibliotheek in 
Bladel? Een krant of tijdschrift lezen, een spelletje spelen en andere mensen 
ontmoeten. Het kan allemaal op woensdagochtend in Bibliotheek Bladel. U kunt 
gewoon binnenlopen. Ook wordt regelmatig op deze ochtenden een activiteit 
georganiseerd, zoals: 
* 11 Januari: Loes Beekman, Ouderenconsulent gemeente Bladel 
*   8 Februari: Dorien van der Steen, Muziek voor ouderen 
*   8 Maart: Helma van Gorp, Seniorenyoga 
* 12 April: Hugo Leijten, De geschiedenis van Bladel en Netersel 
* 10 mei: Jolanda van den Berghe, Muzikale Zonnestralen 
Om aan activiteiten deel te nemen is het niet nodig lid te zijn.  
Wel graag aanmelden via de website of aan de balie van de Bibliotheek 
 

- Wij op 19 januari weer samen uit eten gaan? 
Deze keer brengen we weer een bezoek aan Bamboo Inn, Oude Provincialeweg 23. 
Het menu bestaat deze keer uit: Uitgebreid lopend buffet, dus voor- hoofd- en  
nagerechten incl. alle dranken. De prijs voor deze aanbieding bedraagt € 26,- per 
persoon. We worden verwacht om 18.00 uur. Heb je zin hieraan deel te nemen, 
geeft je uiterlijk 15 januari 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 Bamboo Inn op 19 januari. 
Voedselallergie: 
  

mailto:info@kbohapert.nl
mailto:info@kbohapert.nl
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Statuten en Huishoudelijk Reglement ter inzage 
Vanaf medio januari liggen de Statuten en het Huishoudelijk reglement ter inzage bij de 
penningmeester, Pieter Bax. Deze worden in de algemene ledenvergadering van 27 maart 
2023 (noteer deze datum in uw agenda) definitief vastgesteld. Diegenen die gebruik willen 
maken van de mogelijkheid deze stukken in te zien, kunnen contact opnemen met Pieter: 
tel.nr.: 0497-54 40 65 of via e-mail: p.bax2@upcmail.nl. 
 

LET OP: Verrekening fietshelm op WOENSDAG 28 DECEMBER!!! 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt op woensdag 28 december de 
verrekening van de korting van de aangeschafte fietshelmen plaats. Onze penningmeester, 
Dhr. Pieter Bax, heeft dan 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. 
 

Werkgroep Activiteiten 
Graag willen we ons even voorstellen. Wij, Noud en Francien Renders, Jo Swaans en Peer 
en Marianne Castelijns, vormen samen een nieuwe werkgroep Activiteiten binnen de SVH. 
Naast alle bestaande mogelijkheden en activiteiten die de SVH al te bieden heeft, gaan we 
met enige regelmaat nog iets extra’s op de agenda zetten. We denken dan aan iets actiefs, 
een excursie, een lezing of wat maar leuk of interessant lijkt. Tips en ideeën zijn altijd 
welkom bij een van ons of via mail m.castelijns977@kpnmail.nl of op 06-10846510 
Iedereen die zin heeft om mee te gaan/doen is welkom om zich per activiteit aan te 
melden. Deze kun je steeds vinden in deze nieuwsbrief. 
  
De eerst activiteit is gepland op vrijdag 13 januari 2023.  
We gaan deze middag naar de beugelbaan in Hoogeloon, Domineespad 2 C. Iedereen die 
zich via onderstaande strook aanmeldt wordt om 13.45 uur bij de beugelbaan verwacht. 
Onder deskundige leiding hebben we van 14.00 tot 16.00 uur speelmogelijkheid op de 2 
banen. De bijdrage is € 10,00 per persoon. Hiervoor krijg je behalve een gezellige middag 
uit ook 2 koppen koffie/thee met iets lekkers erbij en wordt de baanhuur betaald. 
Krijg jij er ook al zin in? Aanmelden kan via onderstaand strookje: graag ingevuld, samen 
met de bijdrage in een enveloppe inleveren bij d’Ouwe Pastorie, Oude Provincialeweg 21B, 
ter attentie van Seniorenvereniging Hapert. Graag z.s.m. maar uiterlijk 5 januari 2023.  
Bij vragen hierover bellen met Noud: 06-25036483 
  
Rest ons nog iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 toe te wensen en heel graag 
tot ziens bij onze activiteiten in het nieuwe jaar! 
  
Noud-Francien-Jo-Peer-Marianne 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Naam:……………………………………………………………………1  /  2   personen 
 
Telefoonnummer………………………………………………. 
 
Gaat op vrijdag 13 januari mee beugelen.  
(Graag  10 euro p.p. in de envelop bijsluiten) 
 

 

mailto:p.bax2@upcmail.n
mailto:m.castelijns977@kpnmail.nl
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Gedachten 
 
Sommige mensen bereiken de hoogste sport van de ladder 
en ontdekken dan pas dat die tegen de verkeerde muur staat. 

 
Als vliegen zo veilig is, waarom noemen ze  
de aankomst- en vertrekhal dan terminal? 

 

Manieren van vervoer door 

Ouderenconsulent Loes Beekman  
Tijdens mijn werk als ouderenconsulent kom ik veel 
verschillende vragen tegen. Deze maand vertel ik u 
graag wat over vervoer. 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.  
 
Dit jaar is het tot lang na de zomer nog lekker weer gebleven. Helaas is het ondertussen 
weer steeds vaker slechter weer. Erg vervelend als je geen auto meer rijdt of niet ver kunt 
lopen of fietsen, maar wel graag het huis uit wilt. Familie of bekenden kunnen niet altijd 
helpen en het is ook fijn om zelfstandig op pad te kunnen. Daarom heb ik deze maand 
verschillende manieren van vervoer op een rij gezet.  
 
Lijnbus en buurtbus 
Met de lijnbus en buurtbus kun je bijvoorbeeld naar Eindhoven, Reusel, Hilvarenbeek of 
Middelbeers. Om op andere plekken te komen, is het soms nodig om over te stappen.  
Zo kun je in Reusel of Hilvarenbeek overstappen op de bus naar Tilburg. In een lijnbus 
betaal je met je OV-chipkaart of met je pinpas of creditkaart. In de buurt van Bladel is 
namelijk geen verkooppunt voor papieren kaartjes. Ook in de buurtbussen betaal je met 
een OV-kaart, pinpas, creditkaart of met een kaartje dat je via het internet koopt en print. 
In Hapert rijden de volgende bussen en buurtbussen:  

- Bus 19: Bladel – Eindhoven Station  
- Bus 319: Reusel Busstation – Eindhoven Station  
- Buurtbus 291: Netersel Carolus Simplexplein – Middelbeers 

De vervoersregelingen zijn te vinden op de website www.9292.nl of bij de bushalte.   
 
Casters Vervoer 
De bus van het Casters Vervoer rijdt rond door de gemeente Bladel. Hij vertrekt op 
werkdagen om 7.50, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur vanaf 
gemeenschapshuis Den Aord, Kerkstraat 33 in Casteren. In ongeveer 35 minuten rijdt de 
bus via Hoogeloon (5 min.) naar Hapert (15 min.) en vervolgens via Bladel (20 min.) terug 
naar Casteren. Instappen kan langs de route voor €1 en passagiers met boodschappen 
worden thuis afgezet.  
Heeft u een vraag of speciaal verzoek omdat u minder mobiel bent, dan kunt u het Casters 
Vervoer bereiken via 06-12486401 of castersvervoer@casteren.net. Ook op website 
www.casteren.net is meer informatie te vinden.  
 
  

mailto:l.beekman@bladel.nl
http://www.9292.nl/
mailto:castersvervoer@casteren.net
http://www.casteren.net/
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Vervoersdiensten 
Door verschillende organisaties binnen de gemeente Bladel worden tegen vergoeding 
vervoersdiensten aangeboden. Bijvoorbeeld door de lokale seniorenvereniging of het lokale 
steunpunt. In Hapert is de vervoersdienst te bereiken via 0497-384174.  
 
Taxbus en Valys 
Personen die slecht ter been zijn en hierdoor problemen ervaren in het vervoer, kunnen 
mogelijk in aanmerking komen voor een vervoerspas via de WMO. Personen die hiervoor in 
aanmerking komen, hebben over het algemeen geen eigen auto meer en kunnen geen 
gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarom kunnen zij reizen met de Taxbus 
(<25km) en Valys (>25km). 
 
WMO-aanvragen kunnen in Bladel worden gedaan bij het Zorgloket. Dit Zorgloket is op 
werkdagen van 9.00u tot 12.00u te bereiken via 0497-361636. Je kunt bij het aanvragen 
van een WMO-voorziening ondersteund worden door een cliëntondersteuner van de 
seniorenvereniging.  
 
Hulp nodig?  
Niet iedereen zoekt even gemakkelijk via het internet op hoe een OV-chipkaart 
aangevraagd kan worden of wat de dienstregeling van de bus is. Vragen naar aanleiding 
van dit artikel? Bel mij via 06-16028677 en ik help je graag op weg.  

 

Oplossing puzzels november 
 
  Gemiddeld: EGELNEST   
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  Pittiger: EEKHOORN 

 


