
Secretariaat: Ganzestraat 30, 5527 CB  Hapert 
E-mailadres:  info@SVhapert.nl 
Rabobank:    NL68RABO0119004542 
Website:       www.kbohapert.nl 
K.v.K.:          7124270  

NIEUWSBRIEF 

MAART 2023 

Dit was carnaval 2023 

Het was weer gezellig dit jaar, we hebben 
weer een erg leuke carnaval achter de rug.  

Het is elk jaar een terugkerend evenement in Ha-
pert waar we al maanden naar uitkijken. Vooral dit 
jaar, er waren geen beperkingen meer en na een 
aantal sombere, donkere maanden waar we de 
zon bijna niet gezien hebben, keken we uit naar 
een paar vrolijke dagen waar we alle beslomme-
ringen achter ons konden laten. 

Carnavalsvereniging de “Pintewippers” kent na-
tuurlijk de klappen van de zweep en ook zij ston-
den te springen om weer een gedenkwaardige 5 
dagen carnaval vorm te geven. We kunnen wel 
stellen dat het weer aardig gelukt is dit jaar met 
een geweldige prins Remorques 2.0 en adjudant 
Zonk, een perfect bij elkaar passend duo. 

Binnen onze eigen vereniging gonsden al weken 
de speculaties wie de nieuwe seniorenprins zou 
worden. Maar op de ontknoping van dit geheim 
moesten we wachten tot de vrijdagmiddag, de in-
middels beroemde en alom geprezen seniorencar-
navalsmiddag. 

Vanaf half twee stroomden de carnavalsvierders 
de grote zaal van Hart van Hapert binnen. Ze wer-
den bij de ingang welkom geheten en kregen alle-
maal een enveloppe aangeboden met 2 consump-
tiemunten en 8 lotjes voor de tombola. 

Zodra ze een plekje gevonden hadden in de zaal 
werd aan iedereen koffie/thee met een mooi stuk 
vlaai geserveerd. Al gauw kwam prins Remorques 
2.0 binnen met zijn gevolg en werd de eerste po-
lonaise ingezet, de stemming zat er al meteen in. 

De spanning steeg ten top toen om twee uur de 
oud-seniorenprinsen bij de ingang van de zaal arri-
veerden met in hun midden een duofiets met 
daarop twee gemaskerde personen. Onder bege-

leiding van pas-
sende muziek 
werden ze naar 
het midden van 
de zaal gediri-
geerd en er 
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  Exploitatierekening 2022 en begroting 2023 

ALV 
27 

maart 

mfa 

  2022 2022 2021 2023 

              Ontvangsten Resultaat Begroting Resultaat Begroting 

850         Ontvangsten 21.487,45 20.462,00     21.343,43 21.604,00 

 855         Subsidie gemeente 14.688,00     14.688,00     14.480,00 14.896,00 

 TOTAAL 36.175,45        35.150,00        35.823,43 36.500,00 

               Uitgaven       

 400  Bestuurskosten 3.205,82 3.500,00 2.959,99 3.300,00 

 420  Publiciteit 1.689,00 1.500,00 962,19 1.350,00 

 430  Maatschappelijke dienstverlening -17,50 500,00 5,00    450,00 

 440  Sportieve activiteiten 6.832,03 5.912,00 3.946,75 7.610,00 

 450  Ontmoeting/ontspanning 9.789,37 7.000,00 8.229,58 10.200,00 

 460  Seniorenkoor Levenslust 743,50 1.310,00 3.307,08 1.400,00 

 465  Contributie Levenslust -675,00 0,00 0,00 -650,00 

 469  Voorlichtings bijeenkomst 0,00 1.900,00 0,00 0,00 

 470  Vrijwilligers 3.213,62 3.750,00 3.384,25 3.000,00 

 490  Algemene kosten 191,07 600,00 309,59 285,00 

 852  Afdrachten KBO Brabant 9.190,50 9.178,00 8.291,35 9.555,00 

 Totaal Uitgaven 34.162,41 31.150,00 31.395,78 36.500,00 

 Resultaat 2.013,04 0,00 4.427,65 0,00 

 TOTAAL 36.175,45 35.150,00 35.823,43 36.500,00 

Exploitatierekening gecomprimeerd 
Periode van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022 

Hieronder ziet u de exploitatierekening 2022 en ter vergelijking de begroting van 2022. Verder cijfers van 2021 en begroting 2023. Zoals u ziet hebben we 
2022 afgesloten met een positief resultaat van € 2.013,04. Tijdens de jaarvergadering van maandag 27 maart a.s. worden de cijfers nader toegelicht. 



 Wist u dat …... 

We in maart uit eten gaan bij Hans van Luffelen en zijn team in het Hart 
van Hapert. 
Op 6 en 13 april maken we een uitstap naar Bladel. Dan gaan we name-
lijk uit eten in de praktijkschool van het Pius X College. We krijgen daar 
een volledig 4 gangen menu voorgeschoteld incl. 1 drankje voor de prijs 
van € 17,50. 
De inloop daar is vanaf 17.45 uur en het diner begint om 18.00 uur en 
eindigt om 20.30 uur. Let wel: op 6 april is er plaats voor 24 perso-
nen en op 13 april voor 18 personen. Dus geef u zo snel mogelijk op 
maar uiterlijk vóór 25 maart a.s. 
We hanteren in deze het motto: Wie het eerst komt, het eerst 
maalt. 
Als u zin hebt om deel te nemen aan deze unieke maaltijd, die bereid 
wordt door leerlingen van de praktijkschool, meldt u dan aan via:       
info@SVHapert of door onderstaand strookje in te leveren in de brie-
venbus van d’Ouwe Pastorie, Oude Provincialeweg 21B, ter attentie van 
Seniorenvereniging Hapert. U bent weer van harte welkom om deel te 
nemen, het wordt weer heel gezellig!  

Naam:  ……….……….……….……….……….……………………………………..                                                                    
tel.nr.   ……….……….……….……….……….………...…………………………..   

Komt met ………. persoon/personen gezamenlijk eten bij de praktijk-
school van Pius X college op 6 of 13 april. (kies één datum !!) 

Voedselallergie: ……….……….……….……….……….………………………... 

……….……….……….……….……….……….…….……….……………………….. 

6 en 13 april 

DINER PIUS X  

18.00 uur 

AANMELDEN klik hier 
Eenzaamheid is de afwezigheid van de ander 

Alleen zijn is aanwezigheid van jezelf  

--------------------------------- 

Een goed team telt vele stemmen  

en een grote diversiteit aan klanken 

maar heeft slechts één hart  

GEDACHTEN 

Omdat we sinds 2019 vanwege Corona geen Culturele dag meer gehouden 
hebben zijn we blij en opgelucht dat we u nu weer kunnen uitnodigen voor een 
ouderwets gezellige Culturele Dag. Zoals gebruikelijk wordt deze dag gehou-
den in Hapert.  

Dit jaar in het splinternieuwe Hart van Hapert op zaterdag 15 april a.s. 

De opzet van deze dag wijkt wat af van voorheen. Gebleven is het dansen en 
het optreden van diverse koren. En ook de presentatie van allerlei soorten 
huisvlijt variërend van breien en borduren tot het maken van vogelkooitjes, 
kaarten maken, schilderen, enz.. Nieuw is dat we deelnemers en belangstellen-
de bezoekers ook kennis willen laten maken met bewegingsactiviteiten zoals 
b.v. tai chi, zumba, line dance, fysio mind, pilates e.d. Tot 15 april! 

 Culturele dag. 

Culturele dag op  

zaterdag  

15 april 2023 

mailto:info@SVHapert
https://forms.office.com/r/tfhFLhG21D
https://forms.office.com/r/tfhFLhG21D


 Mutaties Ledenbestand 

Kempenmuseum en Heemkundekring presen-
teren samen een unieke fototentoonstelling 
Vorig jaar bestond Heemkundige Studiekring De 
Acht Zaligheden 75 jaar. Dat werd uitgebreid ge-
vierd. Het wordt nu vervolgd met een samenwer-
kingsproject tussen het Kempenmuseum en de 
Heemkundekring. 

Van 5 maart tot en met 29 mei stelt het Kempen-
museum foto’s ten toon uit de rijke verzameling 
van de Heemkundekring. ‘EEN KLIK MET HET 
VERLEDEN’, met unieke foto’s van personen, ge-
bouwen, gebeurtenissen en straatbeelden, die op 
aansprekende wijze voor het voetlicht komen. 

Daarnaast wordt tijdens de feestelijke aftrap op 4 maart het jubileumboek van de Heemkun-
dekring gepresenteerd. In ‘Verleden Gebundeld’ hebben tien schrijvers hun beste heemkundi-
ge artikelen verzameld in een boek. Deze gezamenlijke presentatie is een eerste stap op weg 
naar een intensievere samenwerking in een toekomstige nieuwe behuizing. 

U vindt Kempenmuseum De Acht Zaligheden aan de Kapelweg 2 in Eersel.  

Voor openingstijden zie www.achtzaligheden.nl. 

Herinnering Handboogschieten 

Voor het Handboogschieten op a.s. zaterdag 4 maart van 
14.00 tot ongeveer 17.00 uur zijn al een aantal aanmeldingen, 
wil jij ook nog graag meedoen?  

Graag z.s.m. even bellen met Noud Renders, 06-
25036483 

Kosten zijn 10 euro p.p. inclusief koffie/thee 
met lekkers. Graag 10 minuten van te voren 
aanwezig op het terrein bij de Lemelvelden.  

Overleden leden 
 

Mevrouw P. Sol-van Eijndhoven, 92 jaar 

Mevrouw A. Jansen-Mollen, 83 jaar 

 

Nieuwe leden 
 

Mevrouw D. Masman-Kappert, Hapert 

De heer en mevrouw J. Baijens-Gijsbers, Hapert 

De heer A. van Dongen, Hapert 

De heer en mevrouw J. Geraerts-van de Ven, Hapert 

Mevrouw A. Hendriks, Hapert 

De heer J. Hijman, Hapert 

Mevrouw C. Jansen-van Luffelen, Hapert 

De heer en mevrouw A. Lauwers-Craninckx, Hapert 

De heer J. Lavrijssen, Hapert 

De heer R. Liebregts, Hapert 

Mevrouw J. Veldhoven, Hapert 

Mevrouw G. Verhagen, Hapert 

De heer A. Vosters, Hapert 

De heer en mevrouw P. van de Wouw-Luijten, Hapert 

De heer en mevrouw F. van Gisbergen-van Beers, Hapert 

Mevrouw C. Hendrikx, Hapert 

Mevrouw J. Tijssen, Hapert 

Mevrouw P. van Mierlo, Hapert 

KLIK hier voor  

AANMELDEN 

 KEMPENMUSEUM 

http://www.achtzaligheden.nl
https://forms.office.com/r/Y7V90uFEJV
https://forms.office.com/r/Y7V90uFEJV


 Theorie opfriscursus  
 Start Wandelen 
(Carlo Tempelaars, beweegcoach 
gemeente Bladel) 

De Stichting Cluster Senioren Bladel is een sa-
menwerkingsverband van senioren- verenigingen uit 
alle kernen van de gemeente Bladel. Op 19 oktober 
2022 hebben we, in de nieuwe MFA Hart van Hapert 
in Hapert, een opfriscursus rijvaardigheid voor ou-
deren georganiseerd. Uit een evaluatie van deze 
cursus is gebleken dat we voor het onderdeel theo-
rie/verkeersinstructie te weinig tijd hadden voorzien. 
Daarom organiseren we op 6 april 2023 een aparte 
bijeenkomst theorie/ verkeersinstructie voor alle se-
nioren uit de gemeente Bladel. Deze cursus zal wor-
den gegeven door Menno Aalders uit Vessem in de 
MFA Hart van Hapert te Hapert. Om iedereen voldoende aandacht te kunnen ge-
ven en de interactie tussen Menno en de deelnemers voldoende ruimte te geven 
is het aantal deelnemers beperkt. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 maart 2023. Af-
hankelijk van het aantal deelnemers wordt de aanvangstijd 10.00 uur of 13.30 
uur. U wordt verzocht om tijdig aanwezig te zijn. 

Acceptatie op volgorde van aanmelding. De kosten voor deze cursus bedra-
gen € 5 per persoon inclusief een kopje koffie tijdens de pauze. Graag contant te 
voldoen op de dag van de cursus. De cursus is geen examen en heeft geen con-
sequenties voor het rijbewijs. 

U kunt zich voor deze theorie/verkeersinstructie aanmelden bij: 

• Henk Heesterbeek: hjm.heesterbeek@gmail.com; telefoon: 
0497-384186 

• Wies Vissers: p.vissers7@upcmail.nl; telefoon: 0497-682281 
 

Tot 6 april in de MFA Hart van Hapert in Hapert! 

 

Stichting Cluster Senioren Bladel 

Ik schrijf dit omdat de Heer Simon Lamers, voorzitter van de Senio-
renvereniging Hapert, mij heeft gevraagd om een wandelgroep op te 
richten speciaal voor ouderen vanaf 50 jaar.  

Allereerst een uitleg.   

Bewegen is gezond, dus wandelen is gezond. En gezondheid is ons 
dierbaar. Maar wandelen heeft meer effecten. Het is ook een sociale 
bezigheid, waar informatie uitgewisseld wordt en mensen elkaar (nog 
beter) leren kennen.  

De bedoeling is dat het een wandelgroep wordt die 5 tot 7 kilometer 
zal gaan wandelen. Dus 1,5 uur maximaal, met een tempo wat door 
iedereen gemakkelijk volgehouden kan worden.   

We starten elke woensdagmiddag om 13.30 uur vanuit het Hart van 
Hapert (de nieuwe MFA) en zijn rond 15.00 uur weer terug.  De rou-
te van de wandeling zal steeds in en om Hapert zijn, telkens naar 
een ander deel van Hapert en omgeving.   

De afspraak is ook " Je bent er, of je bent er niet".  Aanmelden of 
afmelden hoeft dus niet. Er wordt ook geen contributie geheven. Na 
de wandeling drinken we gezellig voor wie wil een kopje koffie/thee 
voor eigen rekening in het Hart van Hapert.  

We starten met de eerste wandeling op woensdag 15 maart, om 

13.30 uur bij de fontein van het Hart van Hapert.  Tot dan!  

START 15 maart 

13.30 uur MFA 

mailto:hjm.heesterbeek@gmail.com
mailto:p.vissers7@upcmail.nl


   Gezellig shoppen bij ZEST Kerkstraat 6 Hapert 

Zin in een gezellig avondje bij ZEST DE MULTIBRANDSTORE? 

  

Op donderdag 30 Maart organiseren we een VIP-avond voor de leden van jullie vereniging.  

Onder het genot van een lekker hapje en een drankje geven wij van Straat6 Fashion & More jullie 
graag alvast een eerste voorproefje van nieuwste voorjaarsmode met volop kleur en mooie printen.  

De gecertificeerde Leefstijlexperts van Healthify zullen jullie deze avond van alles vertellen over voe-
ding en een gezonde leefstijl! Bij Healthify kun je o.a. terecht voor EMB testen, hoogwaardige sup-
plementen, suppletie advies en 1-1 coaching.  

Daarnaast worden al je vragen op het gebied van gezondheid beant-
woord. Wij kijken er naar uit om er een gezellige avond van te ma-
ken en hopen allen op jullie komst. Ben jij er ook bij? Schrijf je dan 
in vóór woensdag 15 maart door onder-
staand strookje in te leveren bij d’Ouwe 
Pastorie, Oude Provincialeweg 21B of een 
mail te sturen naar info@svhapert.nl 

 

 

 

 

 

ZEST DE MULTIBRANDSTORE – Straat 6 – Kleine Straat – Healthify Kerkstraat 6  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam:…………………………………………………………………………….. 
 

komt 30 maart naar het gezellig avondje bij Zest, Kerkstraat 6 in Hapert 

Donderdag  

30 maart 

VIP Avond 
Speciaal voor Senio-
renvereniging Hapert  

Inschrijven klik hier 

vóór 15 maart 

mailto:info@svhapert.nl
https://forms.office.com/r/qmTC7nkUqf
https://forms.office.com/r/qmTC7nkUqf


SCHAKEN  JEU de BOULES    SPEEDDATING >70 

Wie vindt 
schaken 
leuk en wie 
jeu de bou-
les? 

We zijn op zoek 
naar leden van 
onze seniorenver-
eniging die zin 
hebben om in het 
voorjaar een 
spelactiviteit 
schaken en/of jeu de boules te doen met kinderen uit groep 7 en 
8 van Het Palet. En daaropvolgend een paar maanden later wel-
licht een klein toernooitje. 

Het jong-oud project van enkele jaren geleden is in een nieuw 
jasje gegoten. Gingen de kinderen voorheen op bezoek bij oude-
ren, nu gaan ze samen iets ondernemen. Jong leert van oud en 
andersom. Verbinding en ontmoeten in een ontspannen sfeer in 
en om de MFA Hart van Hapert. 

Wij horen graag van je! 

Bestuur Seniorenvereniging Hapert en basisschool Het Palet. 

Ontmoetingsmiddag alleen-
staanden in de leeftijd vanaf 
70 jaar 

Speeddating de Kempen organiseert voor de 
tweede keer een ontmoetingsmiddag voor 
alleenstaanden van (ongeveer) 70 jaar en 
ouder uit de Kempen en omgeving.  
Van een aantal ouderen kreeg ik de vraag 
wanneer weer een ontmoetingsmiddag 
wordt georganiseerd. Vorig jaar was de mid-
dag goed en gezellig verlopen en daarom 
staat er nu een vervolg op de agenda. Bij 
voldoende aanmeldingen van mannen en 
vrouwen kan de middag doorgaan! 

Op vrijdag 10 maart aanstaande is deze ontmoetingsmiddag bij de Poort van Bra-
bant in Hapert. Deze begint om 14.00 en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Mannen en 
vrouwen ontmoeten elkaar op een gezellige manier en gaan met elkaar in gesprek. 
Met degene waar jij een wederzijdse klik mee hebt kun je nogmaals afspreken om el-
kaar beter te leren kennen! Dit kan zijn voor de gezelligheid, een maatje of relatie. 

Misschien ken je iemand in je omgeving waarvoor de ontmoetingsmiddag iets zou kun-
nen zijn? Zo ja, breng hem of haar hiervan op de hoogte! Hoe meer deelnemers hoe 
gezelliger en leuker de ontmoetingsmiddag! Als jij je aangesproken voelt en graag meedoet geef 

je dan op. Of je wilt meer informatie?  

Neem dan contact op met  

Mieke Slenders, 06-24279759 

Op de website van Speeddating de Kempen 
(www.speeddatingdekempen) staat meer informatie.  

Mocht het niet helemaal duidelijk zijn of heb je vragen, neem gerust 
contact met mij op (Mariël Spooren- van der Heijden) via de           
mail: info@speeddatingdekempen.nl                                                     
Bellen mag natuurlijk ook via telefoonnummer 06-14050744.  

http://www.speeddatingdekempen
mailto:info@speeddatingdekempen.nl


   “Samen Fietsen” gaat medio april van start 

Eind vorig jaar hebben we, namens Stichting 
Hapert Actief, al aangekondigd dat we ook in 
Hapert voortvarend gestart zijn met het oprich-
ten van het duo-fietsen project. We zijn druk 
bezig met de financiering van de fietsen, maar 
we kunnen nu al melden dat we definitief in 
april met enkele duo-fietsen gaan beginnen. De 
officiële lancering zal, onder voorbehoud, 
plaatsvinden op zondag 16 april, tussen 12.00 
en 15.00 uur in/nabij de MFA in Hapert.  
Een verdere toelichting hoe dit gaat plaatsvin-
den zal via de lokale media t.z.t. bekend worden 
gemaakt. 

Doelstelling van het initiatief 

Vanaf medio april willen we op meerdere midda-
gen in de week gaan fietsen met mensen, 
woonachtig in Hapert, die minder valide zijn en 

daardoor niet meer zelfstandig kunnen fietsen, 
hetzij vanwege ouderdom of door lichamelijke/
geestelijke beperking.  Met behulp van een aan-
gepaste fiets (zoals een duo-fiets of rolstoel-
fiets), is het voor hen mogelijk om, onder bege-
leiding van een vrijwilliger, met de fiets op pad 
te gaan. Nu de fietsen in principe zijn geregeld, 
willen wij ook een oproep doen om je aan te 
melden als vrijwilliger, want ook hier geldt “vele 
handen maken het werk licht”. Gelukkig hebben 
we naar aanleiding van de eerdere aankondi-
ging al diverse aanmeldingen mogen ontvan-
gen, maar hoe meer vrijwilligers we hebben, 
hoe minder vaak we “moeten” en hoe meer we 
“mogen” en dan blijft het voor iedereen leuk. 
Ook willen we een oproep doen aan hen voor 
wie we dit initiatief in principe in het leven heb-
ben geroepen, namelijk zij die minder valide of 
eenzaam zijn en waarvoor zo’n fietstochtje een 
zeer aangename afwisseling kan zijn, of om 
even lekker in beweging te komen. 
 

Activiteit: de fietsmiddag 

Gedurende de zomertijd, van medio april tot 
medio oktober, willen we meerdere keren per 
week, in de middag begeleid gaan fietsen. We 
zullen in de lokale media nog nader bericht 
doen, maar in principe hebben we een soortge-
lijk programma als in andere omliggende dorpen 
waar het duo-fietsen al enige tijd wordt georga-
niseerd. We hebben dan ook dankbaar gebruik 
gemaakt van hun positieve ervaringen. De vrij-
williger zal zijn “passagier”/ gast thuis ophalen 
omstreeks 13.00 uur. Daarna is het verzamelen 

bij de MFA Hart van Hapert en gaan we vertrek-
ken voor een gezellige fietstocht, waarbij we 1 
of 2 keer stoppen  voor een terrasje! Uiterlijk 
17.00 uur zijn we weer terug bij de MFA, waar-
na de  gasten weer worden thuisgebracht. De 
gasten betalen 7 euro voor hun deelname, het-
geen besteedt wordt voor koffie/thee voor de 
gast zelf en de vrijwilliger op de 1e stop en een 
kleine bijdrage voor het gebruik en onderhoud 
van de fiets.  

Het meest urgente is om nu een meer volledige 
lijst te creëren van zowel de gasten als vrijwil-
ligers, waarna we een inventarisatie kunnen 
maken van wanneer en hoe vaak eenieder mee 
wil gaan. Daarna zullen we per week een over-
zicht maken, waarbij vrijwilligers en gasten wor-
den ingedeeld op de beschikbare fietsen.  

Uiteraard hopen we 
dat we veel mensen 
met een gezellig en 
sportief middagje uit 
kunnen gaan verblij-
den. 

Mocht u vragen hebben of wilt u zich 

aanmelden als vrijwilliger of als gast, 

neem dan gerust contact met ons op 

(Ad van de Ven – 06 30736420 of 

Henk van de Ven – 06 30027075) 



 Voorstelling ‘Da is er inne van ons’  
 maakt mentale gezondheid bespreekbaar 

Data:   

 14 februari: 16.00 -18.00 uur in jonge-

 rencentrum Luuk, Geldrop 

 16 februari: 16.00 -18.00 uur in wijk-

 gebouw 't Trefpunt, Eindhoven 

 28 februari: 16.00 -18.00 uur in wijk- 

 gebouw Veldwijzer, Veldhoven 

 1 maart: 16.00-18.00 uur in theater De 
 Hofnar, Valkenswaard 

 21 maart: 16.00-18.00 uur, Speciale 
 editie Tongelre Eindhoven (locatie 
 wordt nog bekendgemaakt) 

Op 23 maart is in Bladel een voorstelling van 
de ‘da is er inne van ons’ tour, over mentale ge-
zondheid. 
De 'Da is er inne van ons tour' is een serie voor-
stellingen waarbij we als gemeenten samen met 
de makers van de Stormkamer op interactieve 
wijze moeilijke thema’s rondom mentale gezond-
heid ter sprake brengen. De bijeenkomst bestaat 
voor een gedeelte uit een voorstelling en aanslui-
tend volgt een gesprek. Iedereen is welkom. 

 

Voorstellingen door de hele regio 

De theatervoorstellingen worden gecreëerd van-
uit gesprekken met inwoners, experts en erva-
ringsdeskundigen. Unieke personen en gedach-
ten worden in de spotlight gezet, verschillende 
perspectieven op mentale gezondheid worden 
belicht. Mentale problemen horen immers net als 
carnaval en liefdesverdriet bij het gewone leven.  
Heb jij zelf mensen in jouw omgeving die extra 
ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te 
kunnen wonen, of heb je zelf behoefte aan meer 
informatie over dit thema? Kom dan naar één 
van de gratis voorstellingen bij jou in de buurt. 

Beschermd Wonen regio Eindhoven heeft de-
ze serie voorstellingen in het leven geroepen 
in het kader van de subsidieregeling Innovatie 
Beschermd wonen. We vinden het belangrijk 
dat ook mensen die psychisch kwetsbaar zijn, 
deel uitmaken van onze samenleving. De re-
gio Eindhoven is op zoek naar goede ideeën 
en initiatieven die kwetsbare inwoners helpen 
om te landen in hun nieuwe buurt. Om dat 
mogelijk te maken stelt de regio subsidies be-
schikbaar. Onder andere met deze voorstellin-
gen wil de regio de komende drie jaar aan-
dacht vragen voor het thema mentale ge-
zondheid  en voor de subsidieregeling. 

Meer informatie over de subsidieregeling is 
online te vinden op de webpagina Regionale 
subsidieregeling Innovatie Beschermd 
wonen. 

Met 15 gemeenten vormen we de Beschermd 
Wonen regio Eindhoven: Best, Bergeijk, Bla-
del, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop
-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Oirschot, 
Reusel de Mierden, Son en Breugel, Valkens-
waard, Veldhoven en Waalre.  

Subsidieregeling  

innovatie  

Beschermd wonen 

 23 maart: 16.00-
18.00 uur bij voetbalver-

eniging Bladella, Bladel  

WELKOM 

https://www.veldhoven.nl/nieuws/2023/02/02/regionale-subsidieregeling-innovatie-beschermd-wonen
https://www.veldhoven.nl/nieuws/2023/02/02/regionale-subsidieregeling-innovatie-beschermd-wonen
https://www.veldhoven.nl/nieuws/2023/02/02/regionale-subsidieregeling-innovatie-beschermd-wonen


 Persbericht KBO-Brabant d.d. 10 februari 2023:  

Conclusie: slechts een beperkte groep kan 

een beroep doen op het Noodfonds. De papie-
ren variant van aanvragen is namelijk niet voor-
handen. Dit terwijl het fonds is bedoeld voor 
álle huishoudens met een laag inkomen. KBO-
Brabant maakt zich er hard voor dat ouderen 
de eigen regie kunnen behouden.  

Daarom hebben we intensief overleg met 
onder meer de banken om te bereiken dat 
ouderen op de voor hen vertrouwde wijze 
gebruik kunnen maken van alle noodza-
kelijke diensten.  

Er wordt steeds meer gedigitaliseerd. Het risico 
dat ouderen en andere doelgroepen die niet of 
minder digitaal onderlegd zijn hiermee de eigen 
regie verliezen is groot. Het is een grote misser 
om te stellen dat derden hen daarmee kunnen 
helpen bij geldzaken en andere privacygevoeli-
ge thema’s. Toch wordt dit voorgesteld. Dit 
maakt mensen afhankelijk en staat haaks op de 
stelling van de overheid dat ouderen zo lang 
mogelijk in zelfstandigheid thuis blijven functio-
neren en wonen.  

Noodfonds energie ontoegankelijk voor veel 
ouderen 
Seniorenvereniging KBO-Brabant is verbijsterd. De 
aanvraagprocedure voor het Noodfonds energie is 
alleen toegankelijk voor wie thuis is op de digitale 
snelweg en beschikt over een smartphone. Mensen 
die geen smartphone hebben of er minder handig 
op zijn hebben het nakijken. Is dit wat het Nood-
fonds voor ogen had?  

KBO-Brabant krijgt veel reacties over dit probleem:  

• De aanvraag kan uitsluitend worden gedaan 
via een app die je op je smartphone moet 
downloaden. Als je geen smartphone, iPad, 
DigiD-d hebt, wordt het lastig.  

• Het Noodfonds heeft geen e-mailadres, wel 
een goed verstopt telefoonnummer.  

• De bereikbaarheid is derhalve ronduit slecht. 
Een klachtenregeling ontbreekt.  

• Het Noodfonds geeft desgevraagd aan dat 
men nog bezig is met het realiseren van een 
aanvraagmogelijkheid per computer, zodat 
mensen die geen smartphone hebben bij de 
bibliotheek om hulp kunnen vragen.  
 

KBO-Brabant roept het Noodfonds op 

om de aanvragen ook op papier aan te 

bieden zodat iedereen die daar recht 

op heeft ook daadwerkelijk toegang 

heeft tot deze zo belangrijke financi-

ële ondersteuning.  

  AGENDA maart 

2  Diner MFA 

4  Handboogschieten 

8   ´Als je zorg nodig hebt´ MFA 

8   Lezing TU/e  

10  Speeddating >70 

15  Lezing TU/e  

15  Start wekelijks wandelen 

22  Lezing TU/e  

23  Lezing Beschermd wonen 

25/26  ´Amelie´ Kattendans Bergeijk 

27  Algemene Leden Vergadering 

29   Lezing TU/e  

30  Zest Multibrandstore 

april 

 start duofietsen, culturele dag,  

rondwandeling IVN,                 

diner PiusX, opfriscursus 

https://forms.office.com/r/Y7V90uFEJV
https://forms.office.com/r/MfCjqu4vmC
https://forms.office.com/r/MfCjqu4vmC
https://forms.office.com/r/MfCjqu4vmC
https://forms.office.com/r/MfCjqu4vmC
https://forms.office.com/r/qmTC7nkUqf
https://forms.office.com/r/tfhFLhG21D


 

Wat is Studium Generale ?  

Bij veel universiteiten worden ook extra lezingen 
aangeboden aan de studenten. Om hun horizon 
te verbreden of om geïnspireerd te worden of 
om iets ontzettend bijzonders mee te maken 
kun je het hele jaar door een groot aantal uit-
eenlopende activiteiten bijwonen bij Studium 
Generale.  

Een fantastisch extraatje naast het reguliere 
onderwijsaanbod van de TU/e. Lezingen, discus-
sies, concerten, tentoonstellingen, theater- en 
filmvoorstellingen, workshops en andere bijzon-
dere activiteiten.  

Veelal gratis toegankelijk. Voor studenten, maar 
ook in samenwerking met studenten.  

Waar, wanneer, hoe laat?  

Deze lezingen vinden plaats in de Blauwe zaal 
van het Auditorium op het TU/e complex. Veelal 
op woensdagmiddagen met aanvang 12.40 uur. 
Duur in meeste gevallen 40 minuten.  

In maart staan de volgende projecten op de 
agenda: (klik op titel voor meer info)  

• 8 maart The perfect employee 

• 15 maart Visuals vs Brains 

• 22 maart Het pauper paradijs 

• 29 maart The Bright sight of life 

   Studium Generale bezoeken ?  

GRATIS 

 
8 

maart 

 
15 

maart 

 
22 

maart 

 
29 

maart 

Wellicht gezamenlijk  

bezoeken? 
 

AANMELDEN KLIK HIER 
 

Bel 06-11086194 

Christian van Gorp 

 

Hij zal de aanvragen en re-
serveringen coördineren.  

https://studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/programma/lezing/the-perfect-employee-35957/
https://studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/programma/lezing/visuals-vs-brains-35854/
https://studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/programma/lezing/het-pauperparadijs-36026/
https://studiumgenerale-eindhoven.nl/nl/programma/lezing/the-bright-side-of-life-35935/
https://forms.office.com/r/MfCjqu4vmC
https://forms.office.com/r/MfCjqu4vmC


  Dit was carnaval 2023 (2) 

werd reikhalzend uitgekeken naar de ont-
maskering: wie van de twee is nou de seni-
orenprins en wie de adjudant? 

Na wat heen en weer gepraat en getrek 
riep de spreekstalmeester twee andere be-
zoekers uit de zaal naar voren die voorge-
steld werden als de nieuwe seniorenprins 
met de naam Prins Nouto 2.3 en Adjudant 
Piedro.Alom hilariteit, iedereen was op het 
verkeerde been gezet, die twee op de 
duofiets waren alleen maar een afleidings-
manoeuvre geweest.Het spel was goed ge-
speeld en met volle overtuiging werd de po-
lonaise weer ingezet.  

Jan Leijten zorgde de hele middag voor 
passende muziek, zowel om te hossen als 
ook om lekker te dansen, daar houden de 
meeste senioren wel van. De carnavals-
stemming werd helemaal compleet toen de 
juniorenprins en prinses binnenkwamen en 
de zaal volstroomde 
met jong volk, echt 
fantastisch! 

De tijd vloog voor-
bij, er was nog een 
hilarisch optreden 
van tonpraotster 
Mien. Zij vertelde 
over haar zwaar le-

ven met haar echtgenoot Sjaak Billekens en 
hoe ze aan alle problemen toch een positie-
ve wending wist te geven. Trouwens haar 
eigen achternaam was Jeuken, Mien Bille-
kens-Jeuken dus! Nou je kon er niet naast 
kijken. 

Ook was er nog een verrassend muzikaal 
optreden van de oud-prinsen van de Pinte-
wippers en van diverse optredens van dans-
mariekes, zowel klein als groot. De prijzen 
van de tombola vielen bij iedereen in de 
smaak want die konden ter plaatse gecon-
sumeerd worden. 

We hebben ook nog even een serieus 
moment ingelast door aandacht te vragen 
voor de slachtoffers van de aardbeving in 
Syrië en Turkije die dringend behoefte heb-
ben aan een dak boven hun hoofd, schoon 
drinkwater, voeding en medische verzor-
ging. Onze oud-seniorenprinsen gingen met 
hun bolhoedje rond onder de aanwezigen 
en haalden ongeveer 450 euro op, die we 
gaan overmaken op giro 555. Dankjewel 
hiervoor! 

Een vast ritueel tijdens de seniorencarna-
val is altijd het uitreiken van een onder-
scheiding aan iemand uit ons midden die 
wel eens in het zonnetje gezet mag worden. 
Deze keer viel onze secretaris Hanny Mollen 

de eer te beurt, zij werd geprezen om haar 
jarenlange tomeloze inzet voor de gemeen-
schap van Hapert. Het is wel duidelijk dat 
Hanny graag voor iedereen klaar staat en 
dat wij heel blij met haar zijn als secretaris 
van onze vereniging en hopen nog lang op 
haar deskundige inzet te mogen rekenen. 
Trouwens haar rol als Queen-Mum staat 
haar ook erg goed! 

Dankjewel Hanny! 
Aan alle schôn liekes kumt ’n end en zo 
is het ook met dit mooie feest, nadat de 
laatste polonaise en danspasjes waren gezet 
werd de reuze-pan binnen gereden en wer-
den door de Pintewippers en raad van elf 
voor iedereen volop eieren gebakken en op 
lekker brood aan iedereen in de zaal geser-



  Dit was carnaval 2023 (3) 

veerd. Een geweldige feestmiddag werd af-
gesloten met het zingen van het Haoperts 
Volkslied en langzaamaan keerde iedereen 
voldaan huiswaarts. 

Op zaterdagmorgen worden door onze 
Prins en Adjudant, samen met de Pintewip-
pers, fruitschalen bezorgd bij zieken en ge-
handicapten in ons dorp en verpleeghuizen 
en op maandagmorgen nuttigt onze prins 
met een klein gevolg ook nog even een ge-
zellig carnavalsontbijt met de bewoners van 
de Hapertse Kluis. Daarna begeeft het gezel-
schap zich naar de zorgboerderij aan de Gan-
zestraat om met de mensen daar ook even 
carnaval te vieren, dit wordt ook door de be-
zoekers erg op prijs gesteld en iedereen is 
blij en trots met een onderscheiding. 

Op dinsdagmorgen wordt traditiegetrouw 
de prins op een ludieke wijze verzopen en 
van zijn functie ontheven. We deden dat 
deze keer in d’Ouwe Pastorie waar senio-
renkoor “Levenslust” in gezelschap van een 
grote delegatie van de Pintewippers nog en-
kele stemmige liedjes hebben gezongen. 

Dat was ook weer een 
gezellige bijeenkomst 
waar de voorzitter van 
SVH iedereen uitbundig 
bedankte voor deze ge-
weldige dagen van leut 
en plezier waarbij we 
hebben laten zien dat we 
samen in Hapert een 
heel mooi Carnaval kun-
nen vieren. 


