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13e jaargang - nummer 05 mei 2020 

KBO  
Samen verder 

Hoeven 

Het Punt 

Maatregelen tegen het COVID-19 (coronavirus) 
De Nederlandse corona-aanpak is er op gericht 

het virus maximaal te controleren, de zorg niet te 

overbelasten en kwetsbare mensen in de samen-

leving te beschermen. Als dit lukt, kunnen we 

stap voor stap meer ruimte creëren in de ander-

halve meter samenleving. Het virus kan nog niet 

worden bestreden met een vaccin en rolt en woelt 

door als het de kans krijgt. Alle maatregelen zijn 

bedoeld om die kans te verkleinen. De essentie 

van de maatregelen: blijf zoveel mogelijk thuis, 

werk vanuit huis als dat kan en houd 1,5 meter 

afstand; hoest of nies in elleboog; geen hand ge-

ven, handen wassen; geen samenkomsten met 

meer dan 3 personen; senioren en kwetsbare 

mensen ontvang geen bezoek. Als we ons hier 

allemaal aan houden, komt er voorzichtig ruimte. 

Dat wordt de verdienste van ons allemaal: omdat 

we ons aan de maatregelen houden, kunnen we 

kleine stapjes zetten. De meeste maatregelen zijn 

nu in principe tot 20 mei 2020 van kracht. KBO-

Hoeven neemt dit besluit over. Onze activiteiten 

kunnen nog niet worden hervat.   

De jaarvergadering van 19 maart 2020 moest 

worden uitgesteld. Het bestuur, het zekere voor 

het onzekere nemend, heeft een nieuwe datum 

vastgesteld: donderdag 15 oktober 2020. De 

agenda van 19 maart blijft staan.  

Om alle leden van onze vereniging een hart onder 

de riem te steken in deze uitzonderlijke tijd, 

waarbij het gemis aan gewoon contact met fami-

lie, vrienden, bekenden heel vaak worden ge-

noemd, evenals het samenkomen en samen actief 

zijn in onze vereniging, heeft het bestuur besloten 

aan ieder een attentie aan te bieden. Deze atten-

tie, een ‘bloemenbon’, zit in de enveloppe toege-

voegd aan deze KBObodeHoeven. Deze bloemen-

bon, aangeboden door uw KBO-Hoeven en mede 

gesponsord door Bloem&Geur en de Goudsbloem, 

kunt u bij één van genoemde bloemenwinkels be-

steden. Maak er gebruik van als teken dat we ver-

langen om weer bij elkaar te mogen zijn. En dat 

we willen volhouden om er voor onszelf en ande-

ren voor te gaan. 

Wijziging secretariaat per 1 mei 2020  
De eerste secretaris, Piet van Oosterhout, heeft te kennen gegeven deze functie over te willen dragen 

met ingang van 30 april 2020. Hij blijft wel lid van het bestuur, met als taak facilitaire zaken. De functie 

van eerste secretaris wordt per 1 mei 2020 ingevuld door bestuurslid Ton Wouters, tevens ledenadmini-

strateur. 

Adresgegevens:  Arnoutlaan 16, telefoon 0165-502945, mailadres: secretaris@kbo-hoeven.nl  

We kennen in ons bestuur een eerste en een tweede secretaris.  

Ter voorbereiding op de verandering is er een verdeling gemaakt van taken tussen de eerste en de twee-

de secretaris. 

Ton Wouters (eerste secretaris)  

 Inkomende post 

 Archiveren 

 Ledenadministratie  

 Overzichten en lijsten 

Jan Schrauwen (tweede secretaris)  

 Agenda DB/AB 

 Maken van Jaarverslag 

 Notulen bestuursvergadering 

 Takenlijst bijhouden 

Jan Schrauwen en Ton Wouters samen 

 Verwerken/klaarmaken/versturen uitgaande post 

 Aanleveren van stukken bij verschillende vergaderingen/ bijeenkomsten 

 Redactieleden KBObodeHoeven 

Deze verdeling is als volgt:  
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Werkgroep Belangen Behart ig ing.  

Wist U dat?........... mei 2020. 

Door het CORONA Virus we voorlopig nog thuis moeten blijven en 

alle ‘Leuke dingen’  thans opgeschoven moeten gaan worden? Hoe 

lang  dit duurt hangt af van de besluiten die de regering neemt! 

U zich thuis niet eenzaam moet gaan voelen. Er zijn - ook in Hoe-

ven-  vele initiatieven die er voor zorgen dat u kontakten kunt heb-

ben met andere dorpsgenoten. 

Als u er niet uit komt en toch vragen hebt, hiervoor terecht kunt bij 

de contactpersoon van onze KBO Hoeven: Ton Wouters, tel. nr. 

0165-502945 of e-mailadres:  secretaris@kbo-hoeven.nl.  

Dat sommige duistere figuren proberen misbruik te maken van de 

huidige situatie en ouderen  proberen geld af te troggelen door be-

paalde aanbiedingen of diensten aan te bieden. Trap hier niet in en 

verbreek direct het contact als zij dit zoeken! Leen ook nooit je 

bankpas uit aan vreemden! 

Ook KBO Brabant is gestart met belcirkels voor mensen die daar 

behoefte aan hebben. Neem daarvoor met hen contact op: 073-

6444066. Kijk nog eens naar het inlegblaadje van de vorige ONS !! 

Het alom bekend is dat het CBR ( Centraal Bureau Rijvaardigheid ) 

grote achterstanden heeft bij het verlengen van rijbewijzen. Hebt u 

ook hier problemen mee of is U iets niet duidelijk, neem ook dan 

contact op met KBO Brabant 073-6444066. 

Kerkelijke vieringen 
In verband met COVID-19 zijn in alle kerkgemeenschappen de kerkruim-

tes gesloten. Alleen bij uitvaartdiensten en kerkelijke huwelijken zijn met 

inachtneming van de anderhalve meter maatregel ten hoogste 30 perso-

nen welkom. ALLE zondagsdiensten van de Protestantse gemeente Etten-

Leur zijn luisterdiensten. (via de website www.protestantsettenleur.nl). 

Ook de zondagsdiensten van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. 

zijn luisterdiensten (via de website www.pkn-oudenbosch.nl ). 

De zondagsdienst voor zowel de Bernardusparochie (Halderberge) en de 

Immanuelparochie (Zevenbergen) samen zijn live te volgen via de websi-

te van de Immanuelparochie:  http://www.immanuel-parochie.eu.  

In de linker kolom van de site onderaan wordt u via de knop KERKTV 

rechtstreeks doorgeschakeld naar de uitzending. 

De kapellen bij de katholieke kerken zijn overdag open.  

De activiteiten voor gebruik van de Kerk stil lijken te liggen. Dat is echter niet juist ! Onlangs is er weer 

een nieuwsbrief uitgekomen. Als er verder nieuws is dan houden wij u op de hoogte. Wij zitten er boven-

op!!  

Het voor uw gezondheid uitermate belangrijk is dat u zich houdt aan de voorschriften van de regering : 

1,5 meter afstand houden; regelmatig de handen wassen en zoveel mogelijk binnen blijven. Met de zo-

mer in aantocht is dit niet gemakkelijk, maar het moet!!  Wij als senioren zitten in de kwetsbare leef-

tijdsklasse! Als alles weer achter de rug is en we weer met elkaar kunnen optrekken halen we de schade 

wel in !!! 

Het is goed om niet te vergeten dat onze God altijd bereikbaar is, ook nu, 

juist nu. Laten we bidden voor onze wereld, voor de leiders en voor elkaar! 

In verbondenheid met alle kerken en gebedshuizen in de wereld worden 

iedere woensdag van 19.00 tot 19.15 uur de klokken een kwartier geluid. 

Luiden van de klokken: 
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Verslag van activiteiten voor bezoekers van de  
Huiskamer van Het Punt 

Wij hebben een paasstukje gemaakt voor en be-

zorgd bij de bezoekers, mede gesponsord door 

Inez bloemen. 

Wij hebben zelf voor entertaining gezorgd voor de 

flat bij Het Punt, in het Hofpark en in de binnen-

tuin van het Raadhuisplein. (Liedjes gezongen ) 

Eeterij de Keienpomp heeft de bezoekers verrast 

met een frietje en een kroketje; dit hebben de 

medewerkers van De Huiskamer rondgebracht. 

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag 2 juni 2020.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk 21 mei 2020.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

We hebben Halderberge Vitaal benaderd om op 

een verantwoorde manier bewegingsoefeningen te 

geven vanaf het balkon, zowel vanaf de flat bij 

het Punt, als de binnentuin. Op Koningsdag was 

er op het plein bij Het Punt een muzikale optreden 

van accordeon kwartet. Kortom we hebben bijna 

iedere week een activiteit aangeboden om het zo 

aangenaam mogelijk te houden voor onze oude-

ren in deze bizarre situatie. 

Hallo lieve mensen van Hoeven 
Hier een berichtje van de wijkzuster (Anja Otto).  

Ons team werkt hard bij cliënten in Hoeven die zorg ontvangen van ons.  

Mocht u zich zorgen maken over een buurvrouw, kennis of familielid, laat het 

me dan weten. Momenteel is er geen inloopspreekuur vanwege COVID-19.  

Ik ben natuurlijk bereikbaar voor eenieder die zich zorgen maakt of vragen 

heeft over zorg, welzijn of maatschappelijke voorzieningen. Dus schroom niet 

om te bellen op 06-51151838 of 0165-313100  

Ook in de Corona tijd ben ik bereid om langs te komen om u eens een be-

zoekje te brengen volgens de richtlijnen van het RIVM.  

Bewegingsoefeningen voor thuis in coronatijd. 
Onze gymlerares Conny de Vries heeft voor al onze leden enkele hele leuke 

oefeningen voor thuis op haar website staan met  4 hele mooie video’s. 

Hebt u een laptop, tablet of smartphone ga dan naar website  www.connydevries.nl  

en ga dan naar het tabblad ‘oefeningen voor thuis’  en klik op de video’s.  

Conny wenst al onze leden veel bewegingsplezier. 

http://www.connydevries.nl
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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  

Jeanne Silvertand-Smeets  Hoeven 

Overleden  

Kees van Eekelen 92 jr. Hoeven 

Mien Bartels van Dongen 102 jr. Roosendaal 

Ledenmutaties 

Lintjesregen ook in Hoeven. 

Op vrijdag 24 april 2020 werden vier personen in 
Hoeven in de ochtend gebeld door burgemeester 
Heleen Rijnbach-de Groot van Halderberge om 
hen te zeggen dat het Zijne Majesteit had be-
haagd hen te benoemen als lid van de orde van 
Oranje-Nassau. Deze mensen waren vooral om 
hun jarenlange inzet als  vrijwilliger van heem-
kundekring De Honderd Hoeven voorgedragen.  

Wij feliciteren hen van harte. Ze kregen vanwege 

de coronacrisis hun lintje nog niet opgespeld en 

de oorkondes werden niet overhandigd. Dat zal 

later dit jaar gebeuren op een feestelijke dag voor 

Het Zomerschoolprogramma voor 2020 wordt afgeblazen. 

Reden is de onzekere situatie waarin ons land zich bevindt. We weten 

welke maatregelen de overheid getroffen heeft en het ziet er nu nog niet 

naar uit dat het eind april gedaan is. Het normale leven oppakken duurt 

nog wel even. Heel jammer, maar het is niet anders. Wij hebben vooral 

de gezondheid en het welzijn van onze doelgroep op het oog. Vorige 

week maakten we melding dat het boekje voorlopig niet verspreid kon 

worden. Dit is de periode dat de inschrijvingen verwerkt worden. Maar er is nu nog geen zicht op wan-

neer de tijd van de beperkende maatregelen ten einde is. Nu is definitief besloten dit jaar over te slaan 

en in 2021 opnieuw een veelbelovend programma aan te bieden. Onze vaste deelnemers worden zoveel 

mogelijk per e-mail geïnformeerd. Wilt u verdere informatie of op de hoogte gehouden worden, geeft u 

dat dan aan op zsvoorseniorenemh@gmail.com of op 06-22699249 

Geen zomerschool in 2020 

 

 

Paul Bakkers © Pix4Profs/Peter Braakmann 

Lia Uitdehaag © Pix4Profs/Peter Braakmann  

alle gedecoreerden in heel Nederland. 

Twee van de feestelingen zijn ook lid van de KBO-

Hoeven. En heel toevallig werden beiden begin dit 

jaar, onafhankelijk van elkaar, lid van onze ver-

eniging. We vinden het op zijn plaats hen hier ook 

met name te noemen en in het zonnetje te zet-

ten: Mevrouw Lia Uitdehaag-de Rooij en de heer 

Paul Bakkers. Een andere toevalligheid is dat ze 

beiden in 1992 bestuurslid werden van de heem-

kundekring en dat nog steeds zijn.  


