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KBO-activiteiten en Corona (Covid-19)
KBO-Brabant berichtte de afdelingen over het
openstellen van de verenigingsactiviteiten het volgende:
De RIVM-richtlijn is:
• houd 1,5 meter afstand;

• vermijd drukte;
• was vaak je handen;
• bij verkoudheidsklachten blijf je thuis;
• ben je ook benauwd of heb je koorts dan blijven alle huisgenoten thuis.
‘In ons wekelijks crisisoverleg met het ministerie
van VWS hebben wij de vraag voorgelegd of de
activiteiten van lokale seniorenverenigingen ook
onder de categorie ‘dagbesteding’ vallen. Op Hemelvaartsdag ontvingen wij de bevestiging dat
onze activiteiten conform dagbesteding per 1 juni
weer opgepakt mogen worden.
Dat is goed nieuws, al zitten wij nog met veel vragen en u ongetwijfeld ook. Zoals maximaal aantal
deelnemers/begeleiders, eventuele restricties
voor wat betreft type accommodatie, verschillen
binnen-/buiten-activiteiten, etc.
KBO-Brabant wil tot een werkbaar, veilig protocol
voor onze vereniging en haar afdelingen komen,

dat we zekerheidshalve nog ter goedkeuring willen voorleggen aan het ministerie.’
KBO-Hoeven heeft zich tijdens haar bestuursvergadering van 25 mei j.l. al over het bovenstaande
gebogen. Dinsdag 26 mei was er daarna een bijeenkomst van een delegatie van het bestuur samen met vertegenwoordigers
Het Puntvan de buitenactiviteiten. Dit waren het fietsen, wandelen, jeu
des boules en wandelvoetbal en tevens als pilot
voor de binnenactiviteiten het biljarten. Het bestuur wilde graag weten of er mogelijkheden waren om sommige activiteiten geleidelijk aan op te
starten. Nadat onze secretaris Ton Wouters uitvoerig onderzoek had gedaan naar de mogelijkheden en voorwaarden voor het uitvoeren van activiteiten en na uitvoerig overleg met de vertegenwoordigers van de buitenactiviteiten, heeft het
bestuur moeten beslissen om vóór 1 juli geen enkele activiteit op te starten.
Geleidelijk opstarten is onder de huidige voorschriften onuitvoerbaar en onverantwoord. Het
bestuur betreurt dit, maar het is niet anders. Dus
houdt u aan de regels, probeer in beweging te
blijven en pas goed op uzelf. Het bestuur leeft
met u mee.

KBO-Hoeven deelt bloemenbonnen uit

Foto Kees Braspenning

Op maandag 4 mei werd aan de medewerkers van SurplusWelzijn van de Huiskamer ook een bloemenbon aangeboden door het bestuur van KBO-Hoeven in Het Punt op gepaste afstand (zie foto). Dit als
blijk van waardering voor de activiteiten, die zij op diverse plaatsen in Hoeven hebben georganiseerd om
te proberen de eenzaamheid van onze ouderen te doorbreken. Gezien de belangstelling werd dit door
alle bewoners erg op prijs gesteld. Met uitdrukkingen als ‘waar hebben wij dit aan verdiend’ en ‘ze zijn
ons gelukkig niet vergeten’.
Deze bloemenbonnen werden bij de leden bezorgd op dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag door 16 bezorgers
van KBO-Hoeven, die elke maand onze nieuwsbrief ‘KBObodeHoeven’ bezorgen. De bloemen kunnen
door de leden zelf afgehaald worden bij onze lokale bloemisten 'Bloem&Geur' en 'de Goudsbloem', die
deze bonnen mede gesponsord hebben.
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Werkgroep Belangen Behartiging.
Wist U dat?........... juni 2020. Een ludieke editie om even de sombere tijd opzij te zetten!!!
Honden:
Mannetjeshonden heffen hun poot op als ze plassen uit dominantie: Wie tijdens het urineren het
hoogst kan mikken is de baas!
Katten:
Katten houden erg van slapen en doen dit ongeveer 70% van de dag. Een kat van 9 jaar oud is dus
slechts 3 jaar van zijn leven wakker geweest!
Olifanten:
Ze hebben een heel goed geheugen. Zeker de matriarch ( vrouwtjesbaas die de kudde leidt ) . Kent
u de tv reclame van vroeger nog? Het is bewezen dat olifanten die 20 jaar geleden samen in hetzelfde circus werkten, daarna gescheiden werden, elkaar na die 20 jaar nog herkenden toen ze in een
groep bijeen kwamen.
Herten:
Een hert heeft een sterk reukvermogen. Het hert kan een mens namelijk van 300 meter ruiken! De
herten in het hertenkamp in Hoeven ruiken dus precies wie hun buren zijn!
Kippen:
Ongeboren kuikentjes communiceren al met hun moeder terwijl ze nog in het ei zitten. Maakt een kuiken in het ei geluiden van ongemak, dan zal de kip het ei verleggen of omkeren.
Koeien:
Een koe eet wel 60 kilo voer per dag: 20 kilo mails ,30 kilo gras en ongeveer 8 kilo krachtvoer. Daarnaast kan een koe wel 100 liter water per dag drinken en is met eten en drinken gemiddeld 2 uur per
dag hiermee bezig. Tenslotte: een koe heeft aan 20 minuten slaap per dag genoeg.
Paarden:
Er zijn in de wereld ongeveer 350 verschillende soorten paardenrassen. Deze worden onderverdeeld in
groepen: lichte paarden,zware paarden, pony’s en wilde paarden. Pony’s leven meestal langer dan
paarden en worden gemiddeld tussen de 20 en 25 jaar oud.
Muizen:
Muizen kunnen , door hun lichaam plat te maken, zich door kieren en gaten van slechts 5 millimeter
wurmen. Dat is slechts de dikte van een potlood. Om deze reden wordt geadviseerd om kieren en gaten die groter zijn dan 5 millimeter te dichten met staalwol.

Nieuwe spreekwoorden ontstaan tijdens Coronacrisis
Spreekwoorden, wat zijn dat ook al weer. Spreekwoorden geven uiting aan een bepaalde waarheid of
levenswijsheid, maar hoeven het niet per se bij het juiste eind te hebben. Ook in de lopende coronacrisis
ontstaan in de taal nieuwe spreekwoorden, waar mensen misschien over 20 jaar al niet meer van snappen hoe ze zijn ontstaan.
Een aantal volgt hier, met de betekenis erbij.












Ik zit zo vol als een kapper
Het heel druk hebben.
Als de BOA van straat is, dansen de jongens op
het skatepleintje
Je moet blijven handhaven
De sauna induiken
Weglopen voor je problemen

Je kunt van het wc-papier een gordijn maken
Ergens veel te veel van hebben
Een Irma zijn (de doventolk bij de persconferenties)
De show stelen
Een carnaval te ver
Net iets te lang doorgaan
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Toen ging de vleermuis in de soep.
Toen is het allemaal begonnen
Je achtergrondje aanpassen
Jezelf beter voordoen dan je bent
Een voucher krijgen
Je geld kwijt zijn
Jezelf een winkelmandje voorhouden
Mij kan niets overkomen

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

Puzzel pagina
Woordzoeker. De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen
achter elkaar gelezen de oplossing.
BIEST

LICHTBAKEN

BONJE

MORBIDE

BRONS

MYXOMATOSE

CYNICUS

NAASTEN

DINER

NADRUK

EITJES

NARCIS

ENORM

NOEMER

ENTER

ONDANK

ESCADRILLE

OORKONDE

GELUK

OUDHEID

GENEREUS

PEKELVLEES

GEVAARTE

PERCENT

GITARIST

POCHER

ILIAS

ROEIER

IMPRESSIE

RUCHE

INZET

RUITJE

JACQUET

SKEELER

JAMBE

STELSEL

JANKEN

VERHARDING

JAPON

ZETEL

KENBAAR
KIESKAUWER

De wijkzuster. Is 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 bezoekje te brengen volgens de
richtlijnen van het RIVM.
De mantelzorgconsulente. Heeft u vragen over mantelzorg? Neem dan contact op met Surplus.
Contactgegevens:
Patricia den Bakker: 06-10526950
Tessa van Verseveld: 06-10918131
Email-adres: mantelzorg.halderberge@surplus.nl
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
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Puzzel pagina
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak
10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel
14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam
19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in
Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte
34 rekenopgave 36 een zekere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41
opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij
golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier
51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei
59 oude lengtemaat 60 houten schaats
63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis
67 slaapplaats 68 vrouwelijk dier 69 pl. in
Gelderland 71 nakomeling 72 metaal
73 naaktloper.
Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw.
3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje
8 nachtvogel 9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30 soort
schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan
35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig
43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei
52 grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare plaats 62
land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage.
Een sudoku is een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken
van drie bij drie vakjes. In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld worden op zo'n manier
dat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom en in elk van de negen blokjes de cijfers 1 tot en
met 9 één keer voorkomen. In een aantal vakjes zijn de cijfers al ingevuld.

www.sudokupuzz.com
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Finale biljart competitie K.B.O. Hoeven 2020
De onderlinge competitie werd gespeeld over 25
wedstrijden van september tot begin maart. Onder
grote belangstelling werden op maandag 9 maart de
finale wedstrijden gespeeld.
Er waren 4 finalisten die onderling moesten uitmaken wie er kampioen zou worden. Om de derde en
vierde plaats speelde Deen van Wortel tegen Jowan
van Oosterhout. Jowan ging goed van start, maar
Deen kwam goed terug. Jowan won uiteindelijk na
een goede eindsprint de wedstrijd met 13.44 wedstrijdpunten. Deen had 8.50 wedstrijdpunten. Om
de eerste en tweede plaats speelde Jac Hultermans
tegen Pleun Heezen. Pleun ging slecht van start. Bij
Jac liep het ook niet zo lekker. Halverwege het spel
ging het beter. Het was goed dat Jac er 3 mooie series bij had. Jac won de wedstrijd met 12.56 wedstrijdpunten. Pleun werd een goede tweede met 9.38 wedstrijdpunten. De bekers werden uitgereikt door
Gerda Braspenning. Daarna werd de middag voortgezet onder het genot van een drankje en vele hapjes.
Op 10 maart kwam het bericht dat alle activiteiten in het Punt werden gestopt vanwege het Coronavirus.
We zijn nu 3 maanden verder. Verscheidene activiteiten buiten zijn al vrijgegeven. Het Punt is nog
steeds gesloten. Je zit met de anderhalve meter afstand. Hoelang dit gaat duren weet niemand. We hopen over een aantal maanden misschien weer te kunnen beginnen.
Dik.

Bewegingsoefeningen voor thuis in coronatijd.
Het is zeer belangrijk dat we in deze coronatijd voldoende blijven bewegen Daarom
stuurt onze gymlerares Conny de Vries regelmatig oefeningen voor thuis.
Deze beweegkaarten vind je ook terug op onze website www.kbo-hoeven.nl
Ook een link naar haar website met instructievideo’s staat op onze website.
Maak er gebruik van.

Schilderij van de maand.
Dit keer een schilderij van vóór de Corona-tijd toen alles nog volgens het oude normaal verliep. Wat niet normaal was op een koude
winteravond, was de dichte mist na afloop van de tekenclub. Half
tien kwamen we buiten en werden we gegrepen door de mysterieuze lijnen die door de schijnwerpers vóór de kerk werden geprojecteerd in de dichte mist. De prachtige gebrandschilderde ramen van
de kerk vormden daarbij een kleurrijk geheel, samen met muzikale
klanken van de fanfare, die binnen aan het repeteren was. Op dat
moment viel alles samen in één grote harmonie. 's Avonds laat heb
ik de schets vanuit m'n geheugen nog opgezet om dit mooie tafereel niet te vergeten. Hoe zijn nu de nieuwe vooruitzichten. Hopelijk is iedereen nog in goede gezondheid en kunnen we de resterende avonden van de tekenclub nog inhalen als Het Punt weer geopend is.
Hartelijke groet Piet Bruijns.

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag 28 juli 2020.
Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk 16 juli 2020.
Per email naar bodehoeven@ziggo.nl
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UITLEEN MEDISCHE HULPMIDDELEN GAAT WEER OPEN
In verband met het uitbreken van het coronavirus
waren we als kruisvereniging Hoeven genoodzaakt om onze uitleen te sluiten. Maar we hebben
goed nieuws.
Vanaf 15 juni a.s. kunt u weer terecht op het vertrouwde adres De Halderberg 54 te Hoeven.
Wat kunt u GRATIS LENEN?
Rollator, looprek, krukken; dit alles voor de duur
van 4 maanden.
Wat kunt u GRATIS lenen met uw zorgpas?
Rolstoel, toiletstoel, toiletverhoger, bedpo, zitkruk
voor badkamer/douche. De meeste hulpmiddelen
kunt u 13 weken gratis lenen, verlenging is mogelijk tot 26 weken.
Grote medische hulpmiddelen zoals hoog/laagbed
worden gratis aan huis bezorgd.

Wilt u graag een dagje winkelen of wilt u een dagreis maken maar kunt u niet de hele dag lopen ,
kom dan gerust voor 1 dag een rollator/rolstoel
halen.
• Openingstijden Uitleen:
• Maandag 10.00 uur tot 11.00uur.
• Dinsdagmiddag 13.30uur tot 14.30uur.
• Woensdag 10.00uur tot 11.00uur.
• Donderdagavond van 18.30uur tot 19.30uur.

• Vrijdag 10.00uur tot 11.00uur.
Voor vragen kunt u ons bereiken tijdens de openingstijden 0165-851011
Bestuur Kruisvereniging Hoeven

Vervanging van de K.B.O. dagreis:
Vertrek vanuit
WOONKAMERoen, via HALsinki, richting TUINzania, met een
korte stop in SCHUURmonnikoog met gebruikmaking van
TOILETland. Dan pootje baden in ISLAMABAD, via BERGING
aan Zee en SERREleone terug naar ons eigen KEUKENhof.
• Deze reis is nog wel enkele weken te boeken, vertrek is iedere
dag mogelijk en is inclusief ontbijt, lunch en diner.
Ik wens ieder een goede en gezonde reis.
Hartelijke groeten Corry van de Bos

Servicepunt Bibliotheek en Ruilboek.
De kernvestigingen van Bibliotheek West-Brabant, zoals Oudenbosch
zijn, met aangepaste openingstijden, te betreden. De servicepunten
van de Bibliotheek zoals in Het Punt blijven nog tot nader bericht dicht.
Dat geldt ook voor Ruilboek. Vanuit de boekenwereld is de belangrijkste reden dat boeken in quarantaine moeten. Er kan dus niet geruild
worden.

Hulpverlening aan KBO-leden
Belastinginvulhulp:

Overleden

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

Ledenmutaties

0165 502863
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Rien van Oosterhout

91 jr. 20-05-2020

