
10 regels waarmee we onze KBO-Hoeven veilig houden 

Sinds 1 juli mag er weer meer in Nederland. Goed nieuws voor KBO Hoeven want nu kunnen activiteiten 

weer opgestart worden. Als we samenkomen voor de gezelligheid en/of om deel te nemen aan een leuke 

activiteit, zijn we ook samen verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Daarom vindt u hieronder alles 

wat u moet weten om weer gezellig én veilig naar uw favoriete KBO-activiteit te komen. 

1) Vooraf: 

 We werken met vaste deelnemersgroepen, zodat we weten wie er bij welke activiteit aanwezig 

 is. Mocht er iemand ziek zijn, dan kunnen we iedereen snel waarschuwen 

2) Voor u van huis vertrekt: 

 Hebt u de afgelopen 24 uur klachten gehad zoals: hoesten, neusverkoudheid, koorts/verhoging, 

 benauwdheidsklachten? Of hebt u een huisgenoot met verhoging/benauwdheidsklachten? Blijf 

 thuis! Dan kunt u niemand besmetten. Geen klachten? Dan bent u van harte welkom. Wast u 

 vóór u van huis vertrekt goed uw handen met water en zeep. 

3) Vervoer: 

• Voor taxi’s en personenbusjes geldt: een reservering en gezond-

heidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.  

• In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt  

  geadviseerd wanneer meerdere mensen, die niet tot hetzelfde  

  huishouden behoren, in één auto reizen.   

4) Bij binnenkomst: 

• Dispenser je handen bij de dispenserpaal 

• Op een aan de coördinator uitgereikt formulier wordt per datum 

bijgehouden wie aanwezig zijn bij de activiteit. Mocht er zich een 

coronabesmetting voordoen, dan kunt u snel gewaarschuwd wor-

den!  

5) Op locatie, algemeen: 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij aanvang en na afloop. 

• Nies en hoest in uw elleboog. 

• Gebruik de handpompjes met desinfecterende gel die overal staan. 

• Volg de aangegeven looproutes. 

• We werken met vaste zitplaatsen tijdens zit-activiteiten (zoals biljarten of handwerken) om 

de doorstroom te beperken. Dus neem plaats en blijf dan ook zoveel mogelijk (op 1,5 meter 

afstand van elkaar) zitten. 

• Drankjes: hoeft u niet op te halen, maar worden geserveerd. Betalingen voorlopig nog con-

tant. 

6) Doorgeven en gebruik van materialen: 

 Sinds 1 juli is het weer toegestaan om materialen door te geven. Denk aan kaarten, dart-  

 pijltjes, sjoelstenen etc. Reinig tussentijds regelmatig uw handen. De coördinator reinigt met 

 hulp de materialen regelmatig. 

7) Toiletgebruik: 

 Voor én na gebruik van het toilet handen wassen of ontsmetten. Ontsmettingsgel staat buiten 

 voor de deur naar het toilet. Toiletten worden vaker schoongemaakt. (Er is per unit slechts één 

 toilet te gebruiken.) Geef ‘tegenliggers’ de ruimte. 

8) Samen doen: 

 We gaven al aan: we komen voor de gezelligheid bij elkaar. We zijn ook samen verantwoordelijk 

 voor ons aller veiligheid. Op de groene KBO-poster die in de ontmoetingsruimte hangt en die 

 ook bij dit nieuwsbericht staat afgedrukt, leest u de regels nog eens na. Help elkaar ook! Merkt 

 u dat iemand de regels vergeet of niet serieus neemt, herinner diegene er dan aan. 

9) Rol  gastvrouw: 

 Tijdens de activiteit is de gastvrouw aanspreekpunt voor vragen over de regels en de naleving 

 ervan. 

10) KBO-Hoeven heeft voor iedere activiteit een eigen protocol opgesteld. 
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KBO  
Samen verder 

Hoeven 
We gaan weer van start, welkom terug!  
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In de ban van corona 
Wat duren de dagen- weken lang als je bijna ner-

gens heen kunt zoals de afgelopen maanden. Als 

we terugkijken zijn we in Hoeven eigenlijk goed 

weggekomen wat het aantal ziektegevallen betreft 

van Corona. Gelukkig is er al veel versoepeld, 

maar we kunnen als KBO  nog niet alles opstarten 

zolang de 1.50 meter blijft gehandhaafd. Ook 

voor degenen die bij Surplus gingen eten ging de 

deur op slot. Voor ons als bestuur was en is het 

ook niet leuk, we konden bijna niets organiseren, 

alles moest worden stilgelegd of doorgeschoven 

naar volgend jaar, zoals de voorgenomen reizen 

en excursies. We zijn nu zover dat er verschillen-

de activiteiten weer opgestart zijn; alleen de acti-

viteiten waar men de afstand van 1.50 meter 

moeilijk kan handhaven, kunnen we nog niet be-

ginnen zoals het kaarten, bingo en het schaken. 

Het enige wat we kunnen doen is, om gezamenlijk 

per activiteit met een aantal mensen koffie te 

drinken en wat bij te praten met elkaar. 

Wij als bestuur hebben bijna niets kunnen doen 

voor jullie als leden, maar we waren jullie niet 

vergeten, vandaar dat u allen een bloemetje hebt 

gehad van de KBO-Hoeven. Wij hopen net als jul-

lie allemaal dat de tijd van voor corona  snel te-

rugkomt, maar we vrezen voorlopig van niet. Laat 

ons proberen om er toch iets positiefs van te ma-

ken met ons motto: Help elkander daar waar mo-

gelijk en ga ‘Samen Verder’. 

Ad Wijnen 

Opstart activiteiten KBO-Hoeven 
Vanaf 1 juli 2020 wordt bij de KBO-Hoeven een 
begin gemaakt met het opstarten van een aantal 
bestaande activiteiten. Niet allemaal, maar een 
pilot van 4 buiten- en 2 binnen-activiteiten. 
Het bestuur was al vanaf half mei bezig met het 

zoeken naar mogelijkheden voor een opstart. Met 

behulp van de adviezen van KBO-Brabant is een 

keuze gemaakt. Voor de betreffende activiteiten: 

fietsen, wandelen, jeu de boules, walking-football, 

handwerken en biljarten werden protocollen opge-

steld, die betrekking hebben op de gezondheid-

check en de deelnameregistratie vooraf en de re-

gels voor de buiten- en binnenruimte en de hygi-

ënische regels tijdens de activiteit. Deze protocol-

len zijn voorgelegd aan de gemeente Halderber-

ge, die namens de veiligheidsregio akkoord gaf. 

Daarna is contact gezocht met de coördinatoren 

aan wie de opstart en de protocollen ook zijn 

voorgelegd. Toen zij akkoord waren,  hebben de 

deelnemers per activiteit via email of brief een 

uitnodiging gekregen voor het opstarten  met het 

bijhorende protocol. Het is naast de verantwoor-

delijkheid van het bestuur voor de organisatie ook 

zijn/haar individuele verantwoordelijkheid van ie-

dere deelnemer om een bijdrage te leveren en 

naar elkaar om te zien. Het is de bedoeling dat 

deze activiteiten in de vakantietijd doorgaan, zo-

als ook in voorgaande jaren het geval was. 

Het grootste probleem vormen de binnen-
activiteiten, waardoor het vanwege de 1,5 m af-
stand slechts mogelijk is 16 personen in de KBO-
ruimte van Het Punt te ontvangen. Nog veel puz-
zelwerk zal moeten worden gedaan om alle activi-
teiten een plaats te geven om weer te beginnen. 
De regels van het ministerie zijn bepalend. We 
hebben gezien dat in korte tijd meer mogelijk kan 
worden, maar wel blijft 1,5 m afstand staan. De 
cursus ‘In Balans’ (valpreventie) is intussen al af-
gewerkt. Er moesten nog enkele bijeenkomsten  
worden gedaan. KBO-Hoeven is er klaar voor en 
we letten op elkaar. Omdat nog niet alle activitei-
ten (kunnen) opstarten, worden, als men wil en 
dat aangeeft bij het bestuur, voor die leden per 
activiteit koffiebijeenkomsten gehouden. Zo zijn 
de twee yoga-groepen, de koersballers, de sjoe-
lers, kaartspelers en ouderengym  al bijeen ge-
weest. Daardoor ontmoet men elkaar weer in het 
echt en kan onderling worden besproken hoe men 
de activiteit kan en wil opstarten. 

Biljarten  in coronatijd 
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De wijkzuster. Is bereikbaar voor eenieder die zich zorgen maakt of vragen heeft over zorg, wel-

zijn 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 vol-

gens 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 

Afsluiting cursus ‘In Balans’ (Valpreventie). 
Na de informatiebijeenkomst op donderdag 17 

okt. 2019, waarbij 38 personen belangstelling 

toonden, startte op dinsdag 14 febr. 2020 de cur-

sus met 15 cursisten. Dit gebeurde in de ruimte 

van Surplus. Er zouden 20 lessen volgen van elk 

een uur en twee maal per week. Totdat op woens-

dag 11 maart de lockdown inging na 15 lessen. 

Echter na 1 juli konden de 5 laatste lessen afge-

werkt worden, maar niet in de ruimte van Sur-

plus. Daarom zijn we toen uitgeweken naar het 

Kompas en hebben daar de resterende 5 lessen 

afgewerkt. Op dinsdag 14 juli was dan eindelijk de 

laatste les daar. Alle 15 kandidaten bleken de cur-

sus volledig te hebben gevolgd en kwamen daar-

om in aanmerking voor het certificaat ‘in ba-

lans’ (valpreventie voor ouderen). 

Deze certificaten werden dan ook uitgereikt door 

de docente Conny de Vries-Hintzen in het bijzijn 

van enkele bestuursleden. Ook werd namens de 

cursisten aan de docente Conny een bos bloemen 

aangeboden als dank voor haar zeer goede lesge-

ven. Conny bedankte zichtbaar ontdaan alle cur-

sisten voor de prettige samenwerking. Hierna 

werd er nog lekker nagepraat onder het genot 

van een bakje koffie en een grote koek. 

Alle cursisten gefeliciteerd door het bestuur van 

Kbo-Hoeven. 

mailto:mantelzorg.halderberge@surplus.nl
mailto:yonnegrans@gmail.com
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Wandelvoetbal (Walking Football) van KBO-Hoeven. 
Dinsdag 24 sept. 2019 zijn we gestart met wan-

delvoetbal in samenwerking met V.V. Hoeven 

(Voetbal Vereniging Hoeven). Het doel van deze 

activiteit is de mensen in beweging te krijgen. We 

zijn nu ongeveer 16 weken ver en er is reeds 

vooruitgang te merken onder de spelers. Naarma-

te het aantal trainingen neemt ook het balgevoel 

toe. Ook de bal-oog-coördinatie is altijd een be-

proefd item. Na de eerste oefenperiode en kennis-

makingsronden zijn er een paar mensen afgeval-

len om diverse redenen, denk daarbij aan leeftijd 

(87 jaar) en lichte blessures. Nu is er op dinsdag 

om ± 10.30 uur een vast ploegje aanwezig. Be-

gonnen wordt met een koffietje (voorlopig aange-

boden door V.V. Hoeven), waarna we om 11 uur 

starten met de training. Alle benodigde materialen 

worden verzorgd door V.V. Hoeven onder toeziend 

oog van Piet de terreinbeheerder. Dat het wandel-

voetbal niet alleen een mannending is bewijzen 

we elke week weer. Ria, Joke, en Corrie, een drie-

tal fanatieke dames, waar terdege rekening mee 

moet worden gehouden. Na de warming-up en 

rek- en strekoefeningen worden er oefenvormen 

gedaan onder het motto “we doen wat we kunnen 

en we forceren niet”. Als laatste wordt de groep 

ingedeeld voor een partijtje voetbal, waarbij zo-

veel mogelijk rekening wordt gehouden met de 

balvaardigheid van de spelers. Zo mag Arjan 

maar 3 keer balcontact hebben. Dit om zijn capa-

citeiten in te dammen. Naarmate de partij vor-

dert, zie je de kopjes een beetje rood aanlopen en 

de hartslag wat de hoogte in gaan. Al doen we het 

dan voor ons plezier en om te bewegen, we win-

nen wel graag. Mocht je je ook aangetrokken voe-

len om eens een balletje mee te trappen, je bent 

meer dan welkom. 

(Dit bericht werd geschreven door onze instruc-

teur Rien de Weert vóór de coronacrisis) 

Echter 11 maart 2020 was de laatste training van 

het wandelvoetbal. Na 4 maanden zijn we op 

dinsdag 8 juli weer gestart  en komen weer elke 

dinsdag  bij elkaar op het voetbalveld om 10.15 

uur. We starten om 10.30 uur. Kom gerust eens 

vrijblijvend kijken en/of meedoen. 

Het bestuur van KBO-Hoeven met dank aan Rien 

de Weert. 

Sjoelen seizoen 2019/2020. 
Donderdag 16 juli kwamen de dames bijeen om het seizoen 2019/2020 af te sluiten onder het genot van 

een kopje koffie/thee en wat lekkers . Alhoewel het seizoen door de corona  erg kort was n.l. van 19 au-

gustus 2019 tot en met 9 maart 2020 hebben we toch de winnaars van dit seizoen bekendgemaakt en 

de prijzen uitgereikt .  

De winnaars waren : 

1e  Riet Marijnissen-v.d. Luijtgaarden,   

2e  Tonnie van Wortel-Roozen en  

3e Nel Vergouwen-Goossens. 

Dames, van harte proficiat. Ook de andere 

dames proficiat, want meedoen is belang-

rijker dan winnen. 

Het nieuwe seizoen 2020/2021 zal van 

start gaan op maandag 24 augustus om 

18.30 uur in het Punt. 

Uiteraard onder het in acht nemen van de 

dan geldende regels van het RIVM  en KBO-Hoeven. 

Hopelijk zal het nieuwe seizoen niet onderbroken worden  door welke oorzaak dan ook. 

Blijf  gezond en pas goed op jezelf en elkaar.  

Kom gerust eens kijken en/of meedoen op maandag van 18.30 tot 20.30 uur. U bent van harte welkom. 

Het bestuur wenst de deelnemers een heel fijn en gezellig nieuw seizoen toe. 

12-09-2019 voorlichting over walking football 

De prijsuitreiking 

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag 25 augustus 2020.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk 13 augustus 2020.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  
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Kruisvereniging schenkt dispenserpaal 

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 

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel v.e. uit-

laat 12 vette vloeistof 13 zwaardwalvis  

14 deel v.h. oor 16 gymnastiektoestel  

18 eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese 

munt 22 cosmetisch product 24 Frans lid-

woord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels 

bier 28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 ex-

tra large 34 pl. in Italië 37 lacune 40 soort 

hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit  

45 treurig 48 vanaf 49 tegenover 50 en om-

streken 51 rooms-katholiek 53 koraalbank 

54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord  

58 eetgerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht  

62 kerkstraf 63 volledig dronken 65 eiken-

schors 66 erg leuk 68 opbergmiddel 70 Eu-

ropeaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande 

kraag 3 laatstleden 4 hooghartige houding  

5 zoetwatervis 7 kort verhaal 8 grote pape-

gaai 9 laatste kwartier 10 bundel  

11 schouwspel 15 vorderen 17 vaarroute  

18 effen 20 brede laan met bomen 23 Uni-

ted Nations 29 naaigerei 32 vet  

35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38 Bij-

belse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 

43 vitrine 44 soort schaatsen 45 zuigspeen 

46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 eigen-

aardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand 

62 nogmaals 64 vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe Testament  

69 rund. 

Het Punt in Hoeven is langzaam weer aan het open gaan. 

Maar we zijn nog in de ban van het coronavirus.  

Dus afstand houden, thuisblijven bij koorts of verkoud-

heid en vooral  je handen desinfecteren. Daarom kwam 

Kruisvereniging Hoeven op het idee om aan Het Punt een 

dispenserpaal te schenken om de handen te desinfecte-

ren. 

Deze paal is geplaatst bij binnenkomst in de hal van Het 

Punt. Duidelijk zichtbaar voor iedere bezoeker en dat zijn 

de gasten van Surplus, KBO leden, bezoekers voor Het 

Ruilboek en servicepunt bibliotheek.  

Wij hopen zo mee te werken om het coronavirus buiten 

de deur te houden. 

Bestuur Kruisvereniging Hoeven 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

https://kbo-hoeven.nl/
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Belastinginvulhulp:  

Ben v.d. Valk 0165-506271 

Jan van Zitteren  076-5037357 

Gied van Lier 0165-502933 

Ouderenadviseur:  

Olga de Korte   0165-503237 

Cliëntondersteuner:   

Jan Zagers 0165 502863 

Hulpverlening aan KBO-leden  

Nieuwe leden:   

Tiny Siebelink-Hoppenbrouwers   02-06-2020 

25-06-2020 Adriënne Hopstaken-van Iersel   

Overleden:   

Karel Siebelink   84 jr 02-06-2020 

Jeanne Potters-Hellemons  80 jr 10-06-2020 

Rietje de Kanter-Marijnissen 83 jr 20-06-2020 

Zus Beerendonk-Reijnders   89 jr 24-06-2020 

Ledenmutaties 

In Memoriam Karel Siebelink. 
Geboren 12 mei 1936                          Overleden 2 juni 2020 

Op 3 juni ontvingen wij het bericht van het plotselinge overlijden 

van  ons lid Karel Siebelink. Hij was lid van onze vereniging van-

af 25 oktober 2002. Karel heeft diverse functie binnen onze ver-

eniging bekleed. Zo was hij enkele jaren bestuurslid en lid van de 

werkgroep B.B (BelangenBehartiging) en tevens was hij belasting

-invulhulp  en ouderen-adviseur. Karel was dus een echte dui-

zendpoot en zette zich in voor allerlei functies. Wij zullen hem 

zeer missen en wensen zijn vrouw Tiny en haar kinderen sterkte 

toe voor de toekomst. 

Met oprechte deelneming bestuur en leden van KBO-Hoeven. 

Karel nog bedankt voor alles. 

Cursusaanbod 

Voor de leden die een steentje willen gaan bijdragen aan zaken die betrekking hebben op belangenbe-

hartiging. Deze cursussen worden vanuit KBO-Brabant, vaak regionaal, georganiseerd. Informeer bij de 

secretaris naar de dagen dat de cursus gegeven zal worden en naar de manier waarop men zich kan op-

geven.  

• Starterscursus belastinghulp - opleiding bestaat uit één dag – er zijn 3 cursussen: 

• Cursus Cliëntondersteuner – opleiding bestaat uit drie dagen –  

• Cursus aanvullende Thuisadministratie voor Vrijwillige Ouderenadviseur –  

• opleiding bestaat uit één dag  

• Cursus Vrijwillige Ouderenadviseur – opleiding bestaat uit drie dagen –  

Oplossing puzzels  van de KBObodeHoeven juni 2020 

Sudoku 
Woordzoeker Kruiswoordpuzzel 

zomerzonneweide pioenrozen 


