
Verslag Info-avond Nieuwe Leden in Het Punt 

Op 14 februari had het bestuur alle nieuwe 
leden vanaf 1 januari 2019 uitgenodigd voor 
een bijeenkomst in Het Punt. Er waren 23 
personen van de 75 aanwezig. Het was de 
bedoeling dat de nieuwe leden kennis konden 
maken met alle bestuursleden en met elkaar. 
De leden werden welkom geheten door de 
voorzitter. Daarna werd aan elk bestuurslid 
de tijd gegeven om over haar of zijn specifie-
ke taak te spreken. Middels een PowerPoint-
presentatie, die door Kees Braspenning was ge-
maakt, werden de woorden door middel van een 
tekst, een foto of  een filmpje verlevendigd. 
Voor de pauze begon, vroeg de voorzitter om tij-
dens de pauze het met elkaar erover te hebben 
waarom men lid was geworden en welke verwach-
tingen men had van de KBO-Hoeven en wat men 
had gemist.   
Na de pauze werd de opbrengst met elkaar ge-
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KBO  
Samen verder 

Hoeven 

De wijkzuster. Anja Otto houdt iedere donderdag inloopspreekuur van 13.30 tot 14.30 uur  

op haar kantoor De Halderberg 54, naast ‘Het Punt’  

Zij is maandag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar via 06-51151838. Mail: a.otto@surplus.nl 

De mantelzorgconsulente. Patricia den Bakker en Tessa van Verseveld, van de gemeente Halder-
berge, is iedere dinsdagochtend van 9 tot 11 uur aanwezig in Het ‘Punt’. Daar kunnen mantelzorgers 
vrijblijvend binnenlopen met al hun vragen. 

De mobiliteitsconsulentes, Jeanne Jochems en Yvonne Gransjean zijn te bereiken via Loket Surplus. 

Tel. nr. 0165 313100. 

Wanneer iemand iets weet betreffende een langdurig zieke vanuit ons ledenbestand.  

Laat het ons weten, via Yvonne Gransjean, bestuurslid, tel.: 0165 505877  of via email:  

yvonnegrans@gmail.com 

Wijkteam Hoeven, Inloopspreekuren Halderberg 54 (naast Het Punt) op dinsdag van 10.30-12.00 u 

Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 14 0165.  

Meer informatie op halderberge.nl/wijkteam-hoeven 

deeld en gaf het bestuur toelichting of een ant-
woord. Het bleek dat de nieuwe leden deze bij-
eenkomst erg waardeerden. Een aantal hadden de 
weg nog moeten zoeken naar Het Punt, omdat 
men er nog nooit was geweest. 
Het bestuur overweegt om in de toekomst hier-
mee door te gaan. 
Na afloop werd nog van een drankje genoten om 

daarna de ook gezellige avond af te sluiten. 

Het Ruilboek 
Lezen is spanning, ontspanning, goede training voor je geheugen, 

een fijn tijdverdrijf, medicijn tegen de eenzaamheid, is goed voor 

je nachtrust, lezen is gewoon leuk. In de centrale ruimte van Het 

Punt is een boekenkast gemaakt met daarin vele leesboeken: HET 

RUILBOEK. Hoe werkt Het Ruilboek? Kies een boek uit de boeken-

kast en neem het boek gratis mee naar huis. Heb je het boek uit-

gelezen, breng het terug en kies weer een ander boek. Heeft u een 

goed boek gelezen dan kunt u dat schenken aan Het Ruilboek. Leg 

het neer op de kast bij Het Ruilboek. Vindt u lezen leuk maar zijn 

de letters in een leesboek te klein dan is er voor u ook het GROOT 

LETTER LEESBOEK. PROBEER DAT MAAR EENS UIT. Adres Het Ruil-

boek: Het Punt, De Halderberg 74, 4741 AG Hoeven Openingstij-

den: maandag t/m vrijdag van 9.00uur tot 16.00uur, Heeft u vra-

gen , bel met Joke Kouters 0165-506481 Kruisvereniging Hoeven 

wenst u veel leesplezier. 

Het Punt 

Het Ruilboek 

mailto:yonnegrans@gmail.com
https://www.halderberge.nl/wijkteam-hoeven
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Werkgroep Belangen Behartiging. 
Wist U dat?........... maart 2020. 

• De gemeente inmiddels een intentieovereenkomst gemaakt heeft met het Parochiebestuur en het 

Bisdom voor gebruik van de Kerk als gemeenschapshuis? Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

• Dit tot gevolg heeft dat er belangrijke en spannende tijden aanbreken voor onze KBO. Gaan we 

wel, gaan we niet en onder welke voorwaarden? Bij nieuwe ontwikkelingen zal de voorzitter hier 

tijdens de ledenvergadering van 19 maart 2020 nadere informatie over geven. 

• De gemeenteraad inmiddels ook al een besluit genomen heeft om ermee in te stemmen dat achter 

de Kerk een appartementencomplex van 22 woningen gerealiseerd wordt en naast de Kerk 8 

grondgebonden seniorenwoningen.  Wanneer en door wie er gebouwd gaat worden is nog lang niet 

bekend. 

• Het bestuur deze ontwikkeling op de voet volgt, zelfs al kontakten gelegd heeft, om ervoor te zor-

gen dat onze senioren daar passende huisvesting zullen kunnen gaan krijgen. 

• De KBO met Surplus samen optrekt om de dienstverlening in Hoeven voor senioren zo optimaal 

mogelijk te houden. “Wat we opgebouwd hebben geven we zo maar niet uit handen!”. 

• De gemeente op korte termijn een architect zal gaan aanstellen om een nieuwe indeling van de 

Kerk te gaan maken. 

• Op niet al te lange termijn de kerkelijke activiteiten vanuit de Kerk St. Jan de Doper zullen verhui-

zen naar Bovendonk. Wanneer precies is ook  nog niet duidelijk. 

Workshop 'Meer doen met WhatsApp' 
WhatsApp is een heel populaire, 

gratis app voor smartphones. Via 

de app verstuur je berichten, foto’s 

of filmpjes. Dat de app méér func-

ties heeft, weet niet iedereen. Je 

kunt contacten bewaren, doorstu-

ren of verwijderen, je profielfoto 

aanpassen, meldingsgeluiden instellen en er zelfs 

mee bellen! In de praktische workshop ‘Meer doen 

met WhatsApp’ gaan we in op een aantal functies 

en kun je ook vragen stellen over WhatsApp.  

Wat wordt er behandeld? 

• 10 toptips over WhatsApp 

• Vinkjes in WhatsApp 

• Welke emoji gebruik ik wanneer? 

• Locatie delen via WhatsApp 

• Verschil tussen groepsgesprek en ver-

zendlijst in WhatsApp 

• 7 ergernissen (en oplossingen) in Whats-

App-groepen 

Met welke apps werken we? 

WhatsApp voor Android en IOS 

Meenemen naar de workshop: 

Je smartphone, met een opgeladen batterij en/of 

het snoertje om op te laden en daarop de app 

WhatsApp 

Wat moet je kunnen om mee te kunnen doen 

met de workshop? 

Een tekstbericht ontvangen en versturen met 

Whatsapp 

Duur 

De workshop 'Meer doen met WhatsApp' bestaat 

uit 1 les van 2 uur. 

Kosten € 7,50, inclusief een handleiding en koffie 

en/of thee. 

Data 

Donderdagmorgen 12 maart van 9.30 tot 11.30 

uur. voor Android-smartphone. 

Donderdagmorgen 26 maart van 9.30 tor 11.30 

voor iPhone (iOS) 

Locatie 

Het Punt KBO-Hoeven, Halderberge 74  

Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie en of aanmelden bel je met 

Kees Braspenning via 0165-502112 of 06-

40033569, of stuur een mail naar 

kees.braspenning@ziggo.nl  

Oproep rikken en jokeren 
Bent u een kaartliefhebber, kom dan eens gezellig meedoen op onze kaartdagen:  

- woensdagmiddag in de even weken 13.00 uur (competitie) 

- maandagavond 18.30 uur (vrij kaarten) 

- vrijdagmiddag 13.00 uur   ( vrij kaarten) 

Vooral onze groep RIKKERS kan wel wat aanvulling gebruiken, maar bij het  

Jokeren bent u ook nog welkom. Om de kosten hoeft u het niet te laten, die zijn 

slechts €0.50 per keer, waarvan de te winnen prijzen weer betaald worden. 

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen naar Nel Schaft. 06-13200061. 

Groeten Nel. 

mailto:kees.braspenning@ziggo.nl
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Programma: 

10:45 uur:  Ontvangst aan de Waalkade 
voor een schitterende rondvaart. 
Ontvangst met koffie/thee en 
appeltaart voor een 1 uur duren-
de rondvaart op een van de 
drukst bevaren waterwegen van 
Europa.  

12:30 uur:  Lunch buffet in koffie en eethuis 
‘De Gelderse Poort’ 

14:00 uur:  Rondrit 'van hoog tot laag’  
De tocht voert u langs het kleinste dorpje van Nederland, 
Persingen, via Beek en Berg en Dal naar de top van de 
100 meter hoge heuvelrug. Vanaf Berg en Dal voert de 
tocht over de Zevenheuvelenweg, bekend van de Nij-
meegse Vierdaagse, naar Groesbeek ‘De Diamant tussen 
de Heuvels.’ Hier vindt u het Canadese militaire kerkhof 
en het Vrijheidsmuseum. Via de Ooijpolder met zijn heg-
genlandschap en weidse uiterwaarden, naar De Gelderse 
Poort.  

16.00 uur:  Tijd voor een drankje op het terras aan het water  

17.00 uur  3-gangen diner in  restaurant ‘De Gelderse Poort’. 

19.00 uur   Instappen voor de terugreis naar Hoeven. 

Vertrek: 8.45 uur vanaf de kerk St. Janstraat. 

Waal bij Nijmegen 

GELDERSE POORT 
Sfeer, gezelligheid en een 

prachtig uitzicht op de Rijn  

Prijs per persoon € 70,00. 

Inschrijven voor deze dag  kan door overmaking van € 70,00  p.p. op de Raboreke-

ning NL35RABO 0122 5095 52 t.n.v.  K.B.O. Hoeven  

met vermelding van lidnummer en  ‘dagreis 16-04-2020’ 

Overmaking geldt als inschrijving.  

Men kan ook contant betalen aan een van de bestuursleden.      

Aanmelden vóór 21 maart 2010. 

Voor deze reis geldt Vol is Vol max. 80 personen 

Denk aan uw identiteitskaart of paspoort 
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Hoi fanatieke Jeu-de-boulers!  

Ik ben tweedejaars Psychologie-studente en kreeg samen met Frederique, Imke en 

Anouk de opdracht om een evenement te organiseren met een psychologische en 

maatschappelijke relevantie. In onze opleiding krijgen wij veel te maken met thema’s 

als eenzaamheid. Sociaal contact is hierbij een belangrijke factor die ervoor zorgt dat 

iemand zich minder eenzaam voelt. Daarnaast is het als (ik durf het bijna niet te zeg-

gen) oudere erg belangrijk om voldoende te blijven bewegen, bij voorkeur in de bui-

tenlucht. Kortom, twee factoren die bij de Jeu-de-

boules zeker van toepassing zijn. Aan het gekakel te 

horen is er van sociaal contact zeker sprake. En als 

je niet oppast vliegen de ballen je om de oren. Dus 

het actief zijn zit ook wel goed   Met wat hulp van mijn opa en oma 

(Sjef en Ria Braspenning) hadden we binnen mum van tijd 16 fanatieke 

deelnemers, zowel ‘echte jeu-de-boulers’ als mensen die nog nooit mee 

hadden gedaan. Donderdag 20 februari was 

het dan zover. Het waaide flink en het was aar-

dig koud, maar gelukkig was het wel droog. Na 

drie rondes van 45 minuten met tussendoor (jaja, écht om half 3, want zo doen 

jullie dat áltijd) koffie en een plak cake, mocht ik Bert feliciteren als winnaar 

van het toernooi. Nogmaals gefeliciteerd! Het was ontzettend fijn dat we van 

jullie fanatisme en de bestaande faciliteiten gebruik mochten maken. We (ik 

spreek ook namens de andere meiden) hebben ervan genoten!  

Liefs,  

Channa Kraaij (met Frederique Jansen, Imke Peters en Anouk Schleijpen) 

Jeu-de-boules evenement KBO Hoeven 

Zomerschool voor senioren 
Het is nog maar maart, maar wij kijken vooruit naar de zo-

mer en het nieuwe programma van de Zomerschool in de 

maanden juli en augustus. Deed u al eerder mee? Dan bent u 

vast benieuwd naar het aanbod voor 2020. Maar ook als u 

nog niet eerder meedeed is er zeker iets van uw gading bij. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van een bezoek aan het Waters-

noodmuseum, tuin bezoek, stadswandelingen of een work-

shop bonbons maken. De presentatie van het boekje is op 25 

maart, 15.00 uur bij de KBO in de Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch. Boekjes en inschrijf-

formulieren kunt u vinden bij Het Punt in Hoeven en bij het steunpunt van Groenhuysen in Bosschen-

hoofd.              Wacht niet te lang, de belangstelling is groot en Op is Op!  

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag 6 april 2020.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk 26 maart 2020.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

Filmavond  Vrijdagavond 27 maart 

Still Alice (2014) 
Alice Howland (Moore) is een 50-jarige docent taalkunde aan de Co-
lumbia-universiteit in New York. Op het toppunt van haar carrière 
krijgt ze te maken met het verval van haar geheugen. Ze wordt gedi-
agnosticeerd met de ziekte van Alzheimer en moet als sterke onaf-
hankelijke vrouw zien om te gaan met de gevolgen van deze diagnose 
die haar leven drastisch zal veranderen. 

Geregisseerd door Richard Glatzer en Wash Westmoreland 
met Julianne Moore, Alec Baldwin en Kristen Stewart 

Aanvang 19.30 uur    
Inloop vanaf 19.00 uur 
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Belastinginvulhulp:  

Karel Siebelink   0165-503968 

Ben v.d. Valk 0165-506271 

Jan van Zitteren  076-5037357 

Gied van Lier 0165-502933 

Ouderenadviseur:  

Olga de Korte   0165-503237 

Karel Siebelink   0165-503968 

Cliëntondersteuner:   

Jan Zagers 0165 502863 

Hulpverlening aan KBO-leden  

Nieuwe leden:  

Frans de Jong  Hoeven 

Corrie de Jong-Mouwen   Hoeven 

Hubert van Beurden  Etten-Leur 

Helma Jansen-de Brouwer  Hoeven 

Jo van den Berg -Jaspers  Hoeven 

Dini Mulder-Last   Hoeven 

Lia Uitdehaag-de Rooy   Hoeven 

Overleden   

Desiree Kruis  91 jr. 05-02-2020 

Jos Roovers 90 jr. 14-02-2020 

Ledenmutaties 

Het Alzheimer Café Halderberge heet u welkom!  

Heeft u de nieuwe website van  
KBO-Hoeven al gezien ? 
Kijk op kbo-hoeven.nl 
Met veel informatie, foto’s en het laatste nieuws 

Het Alzheimer Café Halderberge is een ontmoetingsplaats voor iedereen die vragen heeft over dementie. 

Het is een informeel trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook 

hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.  

Impact dementie 

Dementie staat op de nominatie om volksziekte nummer 1 te worden. Mensen die als patiënt of anders-

zins met dementie worden geconfronteerd, hebben behoefte aan informatie. 

Programma Alzheimer Café 

Het Alzheimer Café begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.000 uur) en duurt tot 21.30 uur. De bezoe-

kers worden ontvangen  met een gratis kopje koffie of thee. Voor de pauze, die halverwege de avond 

wordt gehouden, behandelt een deskundige een onderwerp dat betrekking heeft op dementie. Na de 

pauze is er gelegenheid hier vragen over te stellen en over het onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. 

Het Alzheimer Café biedt haar bezoekers de mogelijkheid in een ongedwongen sfeer ervaringen uit te 

wisselen over problemen die dementie met zich meebrengt. Er zijn deskundigen aanwezig aan wie advies 

over persoonlijke situaties kan worden gevraagd. In het Alzheimer Café is een infostand met boeken en 

folders over dementie. 

Tot de zomer  van 2020 zijn er de volgende Alzheimer Cafés: 

Maandag 2 maart:   Slaapproblemen en dementie 

Maandag 6 april:       Wat is dementie? 

Maandag 11 mei:      Dementie… en nu? 

Maandag 8 juni:       Veiligheid thuis 

Graag verwelkomen wij u in het Alzheimer Café. U hoeft zich niet vooraf aan te melden en de toegang is 

gratis 

Waar: 

Het Alzheimer Café Halderberge vindt plaats in:  

Steunpunt voor Ouderen ‘Saint Louis’, 

Aloysiushof 70, 4731 PL Oudenbosch. 

Er is voldoende gelegenheid om gratis te parkeren. 

Meer informatie: 

Voor informatie en reacties:  

Ruud van den Eeden, coördinator Alzheimercafé Halderberge. Telefoonnummer 076-5035341 

Mailadres: r.vandeneeden@alzheimervrijwilligers.nl 

https://kbo-hoeven.nl/
mailto:r.vandeneeden@alzheimervrijwilligers.nl
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Activiteit Plaats Dag / Tijd 

Biljarten KBO-Het Punt 
Maandag- t/m vrijdagmiddag behalve op de bingo woensdag 
Ook op verschillende avonden          

Bingo KBO-Het Punt Weeknr. 3,5,7,9, enzovoort op woensdag om 13.30 uur 

Bridge KBO-Het Punt 
Elke maandag  om 09.00 uur 
Elke woensdag om 18.30 uur 

Computerclub KBO-Het Punt 
Elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur  
(september t/m april) 

Fietsen Vanaf KBO-Het Punt Elke dinsdag om 13.00 uur 

Handwerken KBO-Het Punt Elke dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur 

Het Ruilboek Het Punt Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 

Jeu de boules naast Het Punt Elke maandag- en donderdagmiddag om 13.00 uur 

Koersbal KBO-Het Punt Elke dinsdag om 09.00 uur  

Rikken &  
Jokeren  

KBO-Het Punt 
Weeknr. 2,4,6,8 enzovoort op woensdag om 13.00 uur 
Elke maandag om 18.30 uur en vrijdag om 13.00 uur 

Schilderen KBO-Het Punt 
Elke dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur  
(van september t/m april) 

Sjoelen KBO-Het Punt Elke maandag- en donderdagavond om 18.30 uur 

Senioren gym Het Kompas 
Elke maandag van: 13.15 tot 14.00 uur 
                        14.15 tot 15.00 uur 

Schaken  KBO-Het Punt Elke vrijdag om 13.30 uur 

Walking Football  voetbalveld  Elke dinsdagmorgen van: 10.45 tot 12.00 uur 

Yoga KBO-Het Punt 
Elke woensdag van: 09.00 tot 10.00 uur 
  10.30 tot 11.30 uur 

Wandelen Vanaf het Kerkplein  Elke donderdag om 10.00 uur 

Zwemmen/
Fitness 

Baarlebossche  
Oudenbosch 

Elke woensdag om 11.00 uur 

Overzicht weekactiviteiten 

Overzicht extra activiteiten maart/april 2020 

Datum Plaats Activiteit tijd 

05 maart Het Punt Inloopspreekuur fysiotherapeut 13.30 uur 

06 maart Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 

11 maart Basiliek Die Wiener Sängerknaben 19.30 uur 

14 maart Het Punt KBO & Surplus (verrassingsmiddag)  aanmelden 13.30 uur 

19 maart Het Kompas Ledenvergadering 13.00 uur 

27 maart Het Punt Filmavond 19.30 uur 

28 maart Ahoy R’dam Music Show of Scotland 17.30 uur 

02 april Het Punt Inloopspreekuur fysiotherapeut 13.30 uur 

03 april Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 

11 april Het Punt KBO & Surplus  (Paaslunch)  aanmelden 12.30 uur 

16 april  Voorjaars dagtocht 08.45 uur 

24 april Het Punt Filmavond 19.30 uur 


