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NIEUWSBRIEF 

FEBRUARI 2023 

Statuten en Huishoudelijk Reglement ter in-
zage 

Vanaf medio januari liggen de Statuten en het 
Huishoudelijk reglement ter inzage bij de penning-
meester, Pieter Bax. Deze worden in de algemene 
ledenvergadering van 27 maart 2023 (noteer deze 
datum in uw agenda) definitief vastgesteld. Diege-
nen 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. 

 

Herinnering: Incasso jaarlijkse contributie 
alsmede bijdrage activiteiten eind januari 
2023 

De contributie voor 2023 bedraagt evenals voor-
gaande jaren € 25,00. In de laatste week van janu-
ari 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 bijgeschre-
ven 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. 

Kandidaatstelling nieuwe bestuursleden 
Op maandag 27 maart vindt de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats. Tijdens deze jaarvergade-
ring nemen we ook afscheid van enkele bestuursle-
den en worden nieuwe bestuursleden benoemd. Ook 
u kunt een voorstel doen omtrent een nieuw te be-
noemen bestuurslid. Wat betreft de kandidaatstel-
ling: 

1. Kandidaatstelling voor voorzitter of lid van het 
bestuur geschiedt schriftelijk, door het Afde-
lingsbestuur of door tenminste vijf leden van 
seniorenvereniging Hapert. 

2. Iedere kandidaatstelling dient vergezeld te 
gaan van een bereidverklaring van de voorge-
stelde kandidaat, met vermelding van relevan-
te gegevens. 

Wij zien uw voorstel graag uiterlijk 10 maart te-
gemoet. 
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Gedachten 
Wie niet tevreden is met wat hij heeft 

zal ook nooit tevreden zijn met wat hij 
krijgt 

 

Tegenspoed schudt talenten in je wakker 

die bij voorspoed nooit zouden ontwaken 



• 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 Biblio-
theek Bladel. U kunt gewoon binnenlopen. 
Ook wordt regelmatig op deze ochtenden 
een activiteit georganiseerd, zoals: 

• 11 Januari: Loes Beekman, Ouderen-

consulent gemeente Bladel 

• 8 Februari: Dorien van der Steen, Mu-

ziek voor ouderen 

• 8 Maart: Helma van Gorp, Senioren-

yoga 

• 12 April: Hugo Leijten, De geschiede-

nis van Bladel en Netersel 

• 10 mei: Jolanda van den Berghe, Muzi-

kale 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 in februari NIET 

uiteten gaan omdat we 
doordat Carnaval in 
deze maand valt we 
toch al genoeg calorie-
ën binnen krijgen. 
Maar niet getreurd, de 
eerstvolgende keer dat 
we weer gezellig sa-
men gaan eten is op 2 maart. We zijn dan 
weer te gast in onze eigen MFA “Hart van Ha-
pert” waar we weer verwend worden door 
Hans en zijn voortreffelijke team. We krijgen 
daar een uitgebreid 3 gangen diner voorge-
schoteld voor de prijs van € 23,50. We worden 
daar verwacht om 18.00 uur. Heb je zin hier-
aan deel te nemen, geef je dan vóór 25 februa-
ri op via de mail: info@SVHapert.nl of lever 
onderstaand strookje in bij d’Ouwe Pastorie, 
Oude Provincialeweg 21B, ter attentie van Se-
niorenvereniging Hapert. U bent van harte wel-
kom, het is altijd erg gezellig! 

• Wij binnenkort een themamiddag 

gaan organiseren met als onder-
werp: 

“Als je zorg nodig hebt” 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op 
woensdag 8 maart a.s. om 14.00 uur in 
het Hart van Hapert. Wij doen dit in sa-
menwerking met de leden van ons infor-
matiepunt zorg, die ook wekelijks spreek-
uur houden in onze MFA, en met Buurtzorg 
Hapert onder leiding van Carol Iding. 
Het belooft een leerzame middag te wor-
den want het is niet eenvoudig de weg te 
vinden tussen alle wet- en regelgeving in 
Zorgland Nederland. We hebben op deze 
middag deskundigen in ons midden die 
ruime ervaring hebben op het gebied van 
zorg en welzijn en die ons in begrijpelijke 
taal uitleg kunnen geven en alle vragen 
kunnen beantwoorden. Dus noteer alvast 
deze datum en tijd, we komen in de vol-
gende nieuwsbrief nog terug over de de-
tails betreffende deze interessante middag. 

 Wist u dat…...  

AANMELDEN DINER d’OUWE PASTORIE 

Naam: ……………………………………………………. 

Komt met …….persoon/personen gezamenlijk 

eten bij “Hart van Hapert” op 2 maart. 

Voedselallergie: ………………………………………. 

………………………………………………………………. 

8 maart 

Themamiddag  

ALS JE ZORG NODIG 
HEBT 2 maart 

mailto:info@SVHapert.nl


OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN  

Tijdens mijn werk als ouderen-
consulent kom ik veel verschillen-
de vragen tegen. Deze maand 
vertel ik u graag wat over activi-
teiten. Hebt u vragen hierover, 
andere vragen over bijvoorbeeld 
wonen, welzijn, zorg of eenzaam-
heid of wilt u gewoon eens er-
gens over praten? Dan mag u 
altijd contact met mij opnemen via 06-16028677 of 
l.beekman@bladel.nl.  

 

In onze gemeente worden veel verschillende activiteiten georganiseerd. 
Deze activiteiten zijn niet alleen gezellig, maar helpen je ook om sociale 
contacten te onderhouden, in beweging te blijven of de concentratie te 
trainen. Maar hoe vind je een activiteit die bij je past? En wat als je de acti-
viteiten door alle stijgende kosten niet meer kunt betalen?  

 

Waar vind ik activiteiten? 

Als lid van de seniorenvereniging is het niet moeilijk om verschillende acti-
viteiten te vinden. Binnen de vereniging worden uiteenlopende activiteiten 
georganiseerd die in het onsje, op de website of in de nieuwsbrief terug te 
vinden zijn. Ook Seniorensteunpunt d’Ouwe Pastorie heeft verschillende 
activiteiten die achter in de PC55 terug te vinden zijn.  
Groen Hart voor Hapert organiseert wandelingen langs de Kwiek Beweeg-
route en de Pollepels een maandelijks etentje.  

 

Binnen Hapert en de rest van gemeente Bladel zijn nog veel meer activitei-
ten te vinden. Binnen het verenigingsleven, maar ook bijvoorbeeld de ver-
schillende eetgroepen, hobbycursussen bij Het Kompas, uitjes op zondag 

door Alleenstaanden de Kempen en huiskamer- en lotgenotenactiviteiten 
bij Cordaad Welzijn. Het is te veel om op te noemen en wanneer ik dat 
hier wel probeer dan vergeet ik vast nog van alles. Voor bijna iedereen is 
wel een passende activiteit te vinden.  

Wijk Actief  

In het voorjaar start in Hapert Wijk Actief. Dit is 
een programma van de Open Universiteit dat 
mensen helpt bij het gezond ouder worden. 
Deelnemers ontvangen het Beweegadvies Actief 
Plus, een informatiegids over activiteiten in het 
dorp en een Wijk Actief strippenkaart om activi-
teiten gratis uit te proberen. Daarnaast vullen 
deelnemers drie keer een vragenlijst in voor de 
Open Universiteit. 

Halverwege februari ontvangen inwoners van 
Hapert een brief met uitnodiging om mee te doen aan Wijk Actief. Mocht 
je op dat moment vragen hebben over Wijk Actief, of twijfel je of je mee 
wilt doen, dan kun je met deze vragen ook bij mij terecht.  

 

Participatieregeling 

Soms hoor ik van inwoners dat zij de activiteit waar zij jarenlang met veel 
plezier heen gingen niet meer kunnen betalen. Dit omdat de hoogte van 
hun inkomen en spaargeld dat niet toelaat. De Kempengemeenten heb-
ben voor zulke situaties een regeling opgesteld.  

De Participatieregeling 18+ zorgt dat inwoners met een laag inkomen 
mee kunnen doen aan sociaal maatschappelijke activiteiten. Deze financi-
ële tegemoetkoming kan je gebruiken voor bijvoorbeeld de kosten van 
een lidmaatschap van een vereniging, een abonnement van een biblio-
theek of museum of het volgen van cursussen. Volwassen inwoners met 
een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm en vermogen onder 
de vermogensgrens komen hiervoor in aanmerking.  

 OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN (1) 

Vervolg op pag. 4 
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Op dit moment gelden de volgende normen voor 
personen met de pensioengerechtigde leeftijd: 

• Inkomensnorm alleenstaand: 
€1.516,97 (€1.596,80 incl. va-
kantietoeslag) 

• Inkomensnorm gehuwden: 
€2.060,21 (€2.168,64 incl. va-
kantietoeslag) 

• Vermogensnorm alleenstaand: 
€7.605,- 

• Vermogensnorm gehuwden: 
€15.210,- 

• Vermogen in eigen woning 
(waarde minus hypotheekschuld): €64.100,-  

 

Aanvragen van de participatieregeling kan via afdeling Maat-
schappelijke Dienstverlening. Zij zijn op werkdagen te bereiken 
tussen 9.00u en 11.00u via 0497-745544. 

 

Hulp nodig?  

Soms kan de drempel om aan een activiteit te beginnen hoog 
zijn, of twijfel je nog wat bij je past. Wil je het hier graag eens 
met iemand over hebben? Je kunt mij bellen of mailen om een 
afspraak te maken via 06-16028677 en l.beekman@bladel.nl  

OUDERENCONSULENT – LOES BEEKMAN (2) 

De belastinginvullers van SVH zijn dit nieuwe jaar al weer aan de slag met de voor-
bereiding voor het ondersteunen van de SVH leden die dat wensen. 
Deze maand gaan ze eerst nog een examen doen bij de belastingdienst zodat ze eind 
februari optimaal aan de belastingcampagne 2022 kunnen beginnen. Inderdaad, zij 
moeten ieder jaar opnieuw een proeve van bekwaamheid afleggen, maar daar zijn ze 
zelf ook blij mee want dan worden er altijd wel nieuwe dingen opgedaan. 
 
Dit jaar heeft onze collega Jan van Hout na  heel veel jaren besloten om als belasting
-ondersteuner te stoppen. Jan kei bedankt voor je werk als belastingondersteuner.  
Ik weet zeker dat veel leden plezier van jouw werk hebben gehad. 
De overige invullers hebben zonder morren de “klanten” van Jan overgenomen en 
inmiddels hebben deze allemaal bericht gehad wie hen nu komt ondersteunen. In de 
volgende editie van dit blad zal ik nogmaals de documenten vermelden die wij nodig 
hebben om het invullen van de aangifte vlotjes te laten verlopen. 
 
Mochten er leden zijn van de SVH die ook ondersteund willen worden bij het invullen 
van de aangifte 2022 kunnen contact opnemen met:                                           
Harrie Snoeren: kboharrie@gmail.com of bel 06 37 477 930. 

 

Oproep belastingondersteuners 

De voorzitter, en wij ook hoor. prijzen ons gelukkig 
met de sterke groei van het aantal leden. Super!  Wij 
als belastinginvullers merken dat ook want het aantal 
aanvragen voor hulp groeit ook. Ook helemaal goed. 
Om het voor de huidige invullers ook op termijn haal-
baar en leuk te houden, kunnen we zeker versterking 
gebruiken. Begint nu je bloed al te kriebelen en zeggen je hersens dat zou ik ook wel 
willen doen, mail dan naar Kboharrie@gmail.com en dan gaan we daar een keer over 
kletsen.  Denk je nou, ik zou dat wel willen maar weet er niet genoeg van, mail dan 
ook gerust want we gaan je opleiden en ondersteunen waar nodig. Gewoon doen 
dan! 
 
Harrie Snoeren Kboharrie@gmail.com 

 Belastingcampagne 2022 
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mailto:kboharrie@gmail.com
mailto:kboharrie@gmail.com


Als je vragen hebt over zorg voor jezelf of iemand anders. 
De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen. Als je gezond blijft en je alles zelf kunt 
regelen is dat een prima gedachte. Maar door ziekte, een ongeval of simpel door de gevol-
gen van het ouder worden heb je zorg  of ondersteuning nodig. Dan is de eerste vraag: 
“waar en of bij wie kan ik terecht met mijn zorgvraag”.  Welke instanties, organisaties zijn 
er die mijn zorgvraag kunnen beantwoorden. Wie wijst mij de weg. 
 
Daarom zijn we gestart met een “Infopunt Zorg” in de MFA van Hapert. 
Bij het “Infopunt Zorg” kun je terecht voor vragen en advies over de zorg voor jezelf of ie-
mand uit je omgeving. Vragen als: 

• Welke zorg heb ik nodig nu of in de toekomst 

• Binnen welke wettelijke regeling past mijn zorgvraag 

• Bij welke instanties, zorgverleners kan ik met mijn zorgvraag terecht 

• Hoe verlopen procedures bij het aanvragen van zorg bij organisaties die zorg leveren  

• Welke formulieren horen er bij een aanvraag van zorg  

• Hoe zit het met de eigen bijdrage 

• Vervoer / maaltijden 

• Ondersteuning mantelzorg  

• enz.  
 
Het infopunt is dus bedoeld om mensen de weg te wijzen, te adviseren en te informeren.  
De vrijwilligers die u te woord staan, hebben zelf ruime ervaring opgedaan in de wereld van 
de zorg en zijn via de Seniorenvereniging Hapert opgeleid als ouderenadviseur of cliënton-
dersteuner door KBO-Brabant in Den Bosch. Deze service is een activiteit die georganiseerd 
wordt door en valt onder de verantwoordelijkheid van het seniorensteunpunt d’Ouwe Pasto-
rie. Het infopunt is open op dinsdag en vrijdag 
van 10.00 – 11.30 uur en is gevestigd naast de 
ruimte voor de bloedafname.  
 
Frans Blankers 
Peter Bunnik 
Henk Jacobs 

Overleden leden 
Mevrouw A. van Haaren-Sliepenbeek, 92 jaar 

De heer J. van Vroonhoven, 90 jaar 

 

Nieuwe leden 
De heer A. Cools, Hapert 

De heer P. Coppens, Hapert 

De heer en mevrouw A. Geujen-Gruijters, Hapert 

De heer en mevrouw H. Geujen-Maessen, Hapert 

De heer C. Hoeks, Hapert 

De heer en mevrouw W. Jansen-Stappaerts, Hapert 

Mevrouw M. Kaethoven-van Mierlo, Hapert 

Mevrouw J. Kanters-Weemers, Hapert 

De heer en mevrouw A. Liebregts-de Brouwer, Hapert 

De heer en mevrouw T. Linschoten-Bartholomeus, Hapert 

De heer en mevrouw C. Loijen-Appels, Hapert 

De heer en mevrouw P. Nabben-van den Heuvel, Hapert 

Mevrouw J. Op de Beke-Swaanen, Hapert 

De heer en mevrouw W. Schenning-Craninckx, Hapert 

Mevrouw A. Sterke, Hapert 

Mevrouw G. Wouters-van Rooy, Hapert 

Mevrouw R. Suykerbuyk-Winkelman, Hapert 

De heer K. van Gool, Hapert 

De heer en mevrouw C. Tijssen-Leppens, Hapert 

De heer en mevrouw T. van de Put-Lavrijsen, Hapert 

Mevrouw A. Blox, Hapert 

De heer en mevrouw J. van Herk-Mikkers 

De heer en mevrouw T. Jansen-Wieland 

 Mutaties Ledenbestand  

Van harte WELKOM 

 Infopunt Zorg 



Ik hoop dat ik uw nieuwsgierigheid voldoende 
heb gewekt om u te doen besluiten om ook gezellig 
mee te komen doen, u zult er geen spijt van krijgen. 

Dus we hebben een afspraak op 17 februari a.s. 
vanaf 13.30 uur in de MFA “Hart van Hapert” waar 
we weer de beste en gezelligste Carnavalsmiddag 
gaan vieren die we ooit beleefd hebben. Iedereen in 
Hapert die ooit op de vrijdagmiddag met Carnaval in 
het gemeenschapshuis samen met ons en de Pinte-
wippers Carnaval heeft gevierd zegt steevast: “Dit is 
de gezelligste middag van héél de Carnaval”. 

Dus nogmaals kom met familie, vrienden, buren 
en bekenden en doe met ons mee. 

Je hoeft niet persé verkleed te zijn, al is dat natuur-
lijk wel leuk. De toegang is gratis en alle leden 
zijn van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

Simon Lamers 

Maar nu zijn we weer in de gelegenheid om 
een ouderwets Carnavalsfeest te vieren en we 
gaan in de grote zaal in MFA “Hart van Hapert” 
op vrijdagmiddag 17 februari alvast een voor-
proefje geven van hoe het er in Hapert aan 
toe kan gaan met Carnaval. We hebben samen 
met de Pintewippers weer een mooi program-
ma voorbereid, we hebben weer een nieuwe 
Seniorenprins en adjudant en Jan Leijten gaat 
weer de gepaste muziek verzorgen. 

Wat het programma betreft wil ik nog niet 
teveel in detail treden omdat er toch ook een 
beetje een verrassingseffect in mag zitten. Wel 
weet ik al dat we ontvangen worden met kof-
fie/thee met vlaai. Ook krijgt u bij binnen-
komst een envelop met consumptiebonnen/ 
munten en nog iets: er is een optreden van 
een tonpraoter en u mag erop rekenen dat u 
met een gevulde maag na afloop huiswaarts 
keert. 

  Carnaval 2023 nadert met rasse schreden! 

Weten we nog hoe we Carnaval moeten 
vieren?  

Zeker wel! We zijn vorig jaar toch niet verge-
ten, toen we na 2 jaar weer net op het nipper-
tje Carnaval, voor de allerlaatste keer in Den 
Tref, uitbundig en gezellig gevierd hebben? 
Prins Sjaak en adjudant Gust moesten op het 
laatste moment weer van stal gehaald worden 
omdat de voorbereidingen steeds op losse 
schroeven stonden door de onzekerheid om-
trent Corona. 

CARNAVALSMIDDAG 

17 februari 
13.30 uur 

MFA ‘Hart van Hapert’ 



WIST U DAT…. 

Wij de mogelijkheid gaan aanbieden om de 
maandelijkse nieuwsbrief van onze senioren-
vereniging digitaal te gaan ontvangen. Zoals 
u wellicht ondervonden hebt wordt momen-
teel alles in sneltreinvaart duurder. Zo ook 
het papier en de drukkosten van onze 
nieuwsbrief en het maandblad “Ons”. Mede 
omdat er onder onze leden een groot aantal 
mensen zijn die ook liever alle corresponden-
tie digitaal aangeleverd krijgen om onnodige 
papierverspilling tegen te gaan. Bovendien 
kunnen wij op deze digitale manier de 
nieuwsbrief in kleur en opgefleurd met foto’s 
aanbieden.  

Ook het maandblad “Ons” van KBO-Brabant 
kan dus digitaal worden gelezen. Alvast iets 
om over na te denken en we komen er in de 
volgende nieuwsbrief op terug met een con-
creet voorstel. 

Het was een bijzonder moment tijdens de kerst-
bijeenkomst van de vrijwilligers van het Kempen-
museum de Acht Zaligheden. 

Tussen de toespraken en de uitvoering van het 
koor, werd Carla warm welkom geheten.  
Als ambassadeur van de vrede en voorzitter van 
de WPF-Veldhoven/de Kempen werd zij ge-
vraagd om stil te staan bij de Wereldvredesvlam, 
die sinds april permanent brandt bij de ingang 
van het museum, als teken van vrede en ver-
draagzaamheid. Een prachtig gebaar van de vrij-
willigers, die de aanschaf van deze originele We-
reldvredesvlam hebben mogelijk gemaakt. Zo’n 
belangrijk signaal van vrede in deze tijd! 

Om duidelijk te maken waar de vlam voor staat 
even een kort stukje geschiedenis. 

In 1999 zijn op de vijf continenten 7 vredesvlam-
men ontstoken. De vlammen zijn aangestoken 
door vredesambassadeurs aan vuren, die voor 
vrede van betekenis zijn.  
Zo komt het vuur bij het graf van Mahatma 
Ghandi vandaan, is het als Olympisch vuur ge-
bruikt en heeft prinses Irene voor Europa het 
vuur aangestoken. In Wales zijn de zeven vlam-
men samengebracht tot de World Peace Flame, 
die daar permanent brandt in een monument. 
Aan deze vlam worden steeds weer opnieuw we-
reldwijd vredesvlammen ontstoken, in de vorm 
van monumenten en olielampen. Ook worden er 
kaarsjes en waxinelichtjes aan aangestoken, die 
dan uitgeblazen, weer worden doorgegeven.  

  Wereldvredesvlam in het Kempenmuseum 

NIEUWSBRIEF  

NIEUWE LOOK 

Zo geven we letterlijk het licht en de vrede door. 

Bij Carla thuis brandt de Wereldvredesvlam al ja-
ren dag en nacht als teken van vrede. Tijdens de 
kunstmarkt in april en de kadootjesmarkt in no-
vember zijn veel waxinelichtjes uitgedeeld, die aan 
onze lamp zijn aangestoken. In Veldhoven en 
Eindhoven zijn er verschillende permanent bran-
dende vlammen en doet de Wereldvredesvlam 
dienst op  
4 mei, 17 en 18 september en op 24 december. 
Hoe mooi is het, dat de vlam in Eersel het Licht en 
de vrede verbindt. In deze tijd, waarin oorlog en 
onzekerheid zo voelbaar zijn en vrede zo belang-
rijk maakt. In de decembermaand staan we altijd 
weer stil bij het Licht, maar uiteindelijk gaat het 
erover om elke dag, ieder uur, elk moment de vre-
de te bewaren. In en om ons! 

Voor meer info; Carla van Olst, www.oya-art.nl. 
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  Werkgroep activiteiten 

HANDBOOGSCHIETEN 

4 maart 

AANMELDEN HANDBOOGSCHI|ETEN 

Naam: …………………………………………………. 

Aantal personen handboogschieten: …………. 

Aantal belangstellenden: ……………. 

Op 13 januari was de eerste activiteit een feit. We zijn met 13 personen 
gaan beugelen in Hoogeloon. Het was een leuke, gezellige middag geweest, 
zeker voor herhaling vatbaar. 

De volgende activiteit is gepland: Handboogschieten op zaterdag 4 maart 
van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. De kosten bedragen 10 euro per persoon, 
inclusief koffie/thee. 
Voor overige drankjes (ook voor belangstellenden) zijn de consumpties voor 
eigen rekening. Het handboogschieten is op het terrein aan de Lemelvelden. 
Te bereiken door vanaf de Burg. van Woenseldreef linksaf het sportpark op 
te gaan en dan de eerste weg rechtsaf. Graag 10 minuten van te voren aan-
wezig. 

Aanmelden Handboogschieten op 4 maart om 14.00 uur. Graag met de 
bijdrage van 10 euro per persoon in een enveloppe in de brievenbus bij d’Ou-
we Pastorie, Oude Provincialeweg 21B, ter attentie van Werkgroep Activitei-
ten SVH.  

ZET VAST IN JE AGENDA 
• 17 februari: Carnaval in de MFA Hart van Hapert. 

• 2 maart: Eten in de MFA Hart van Hapert. 

• 4 maart: Handboogschieten op de Lemelvelden. 

• 8 maart: Themamiddag: “Als je zorg nodig hebt” in MFA Hart van 

Hapert. 

• 25/26 maart: Voorstelling in de Kattendans in Bergeijk van Amelie. 

De voorstelling bestaat uit een film met live 130 diverse muzikan-

ten m.m.v.  

• de accordeonvereniging de Lustige Klanken uit Bergeijk (waar 

Jo Swaans ook aan meedoet) en het  

• Mols  accordeonensemble uit Mol. Meer info op:           

https://rooijenburg.nl/amelie/ 

• Zondag 30 april om 10.00 uur: rondwandeling IVN met aansluitend 

koffie/thee met iets lekkers. Info volgt. 

• Vrijdag 26 mei om 10 uur: excursie bij de Groene Long in Bladel. 

Info volgt. 

En verder nog … (klik op activiteit) 

Biljarten     Bridge     Fietsen     Gymnastiek     Handwerkcafé 

Jeu de boules    Kienen    Koersbal    Natuurwandelen    Pilates 

Seniorenkoor      Stoelyoga      Tai Chi      Watergymnastiek 

Werelddansen 

https://kbohapert.nl/activiteiten/biljarten/
https://kbohapert.nl/activiteiten/bridgen/
https://kbohapert.nl/activiteiten/fietsen/
https://kbohapert.nl/activiteiten/gymnastiek/
https://kbohapert.nl/activiteiten/handwerkcafe/
https://kbohapert.nl/activiteiten/jeu-de-boules/
https://kbohapert.nl/activiteiten/kienen/
https://kbohapert.nl/activiteiten/koersbal/?doing_wp_cron=1674482342.8655190467834472656250
https://kbohapert.nl/activiteiten/natuurwandelen/
https://kbohapert.nl/activiteiten/pilates/
https://kbohapert.nl/activiteiten/seniorenkoor-levenslust-2/
https://kbohapert.nl/activiteiten/stoelyoga/
https://kbohapert.nl/activiteiten/tai-chi/
https://kbohapert.nl/activiteiten/watergymnastiek/
https://kbohapert.nl/activiteiten/werelddansen/

