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september 2020

Uitgestelde jaarvergadering
Zoals eerder al aangekondigd zullen we onze jaarvergadering houden op 15 oktober 2020 in het Kompas
te Hoeven. Deze jaarvergadering gaat over het jaar 2019 en zou oorspronkelijk gehouden worden op
donderdag 19 maart. Dat was in de week dat bijeenkomsten e.d. als gevolg van Covid-19 moesten worden opgeschort.
De vergadering begint om 14.00 uur. De uitnodiging en agenda waren toegevoegd aan de KBObodeHoeven maart 2020.
We zullen ter plaatse zorgen voor een eventueel nieuwe agenda.
Omdat we nog steeds moeten werken onder coronaomstandigheden moeten we de daarvoor geldende afspraken naleven:
Niet komen bij ziekteverschijnselen
De anderhalve meter afstand houden
•
Handenwassen
Bovendien moeten we de maatregelen die het Kompas hanteert
ook respecteren en daarom hebben we ook besloten om maar
maximaal 50 personen toe te laten. De indeling van de zaal zal
daarop aangepast worden.
Als u aanwezig wil zijn op deze jaarvergadering moet u zich
vooraf aanmelden bij de secretaris van de vereniging, Ton Wouters. Arnoutlaan 16 4741CX Hoeven.
Dat kan schriftelijk, per telefoon (0165-502945) of email (secretaris@kbo-hoeven.nl).
We hopen dat er toch een voldoende aantal van de leden belangstelling zal tonen voor Het Ruilboek
deze vergadering. (zie voor de agenda pagina 2)
Het bestuur van de KBO-Hoeven
•
•

Werkgroep Belangen Behartiging.
Wist U dat?........... september 2020.

Binnen de KBO-Hoeven is een werkgroep actief die zich bezig houdt met de Algemene Belangenbehartiging van onze leden. U moet hierbij denken aan b.v.: de veiligheid in huis; de eenzaamheid onder de mensen; samen met Veilig Verkeer Nederland de veiligheid op straat; herinrichting St.Janstraat; vervoersmogelijkheden; enz. In het verleden hebben we ook uitvoerig
aandacht besteed aan het Levenseinde. Deze werkgroep komt eens in de 6 weken bijeen onder
leiding van voorzitter Jack Koevoets. De overige leden zijn: Twink Le Poole, Wim van der Zijden, Kees Kouters en Jan Zagers. We bespreken dan met elkaar de resultaten en voortgang
van de onderwerpen die de belangen van alle leden van KBO-Hoeven raken. De werkgroep is
op zoek naar enthousiaste leden die zich ook willen inzetten voor onze belangen. Onze werkzaamheden worden in veel gevallen uitgevoerd in tandems van 2 leden. U behoeft dus
niet in uw eentje te werken. Bent u geïnteresseerd om mee te denken over de algemene belangen van ouderen en in het bijzonder voor de belangen van onze leden? Neem dan contact op
met Jack Koevoets onder telefoonnummer 06-30648431.

Ons Actueel
Ons Actueel is voor iedereen die nieuws van KBOBrabant wil volgen. De nieuwsbrief is met name bedoeld voor Afdelings- en Kringbestuurders en al onze
relaties, maar ook leden kunnen zich uiteraard laten
informeren. Men kan zich opgeven via de link op onze
website www.kbo-hoeven.nl.
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Het bestuur van de KBO-afdeling Hoeven nodigt U uit voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 15 oktober 2020 om 14.00 uur in het Kompas te Hoeven.
Ontvangst met koffie en worstenbrood.
Agenda
1 a. Opening door de voorzitter de hr. Ad Wijnen
b. Goedkeuring en vaststelling van de agenda
c. Mededelingen
2.

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019 (bijlage)

3 a. Jaarverslag 2019, verslag door de tweede-secretaris.
b. Jaaroverzicht van de werkgroep Belangenbehartiging en
Jaaroverzicht werkgroep Culturele Activiteiten en Reizen
4 a. Financieel jaaroverzicht 2019 en begroting 2020
(toelichting door Nic van Dongen, penningmeester)
b. Verslag Kascontrolecommissie over het boekjaar 2019
De commissie bestaat uit mw. Connie Fluijt-Hendriks en dhr. Kees Braspenning.
c. Vaststelling jaarcijfers 2019 en verlening décharge aan het bestuur.
Kascontrole boekjaar 2020 is Kees Braspenning en Riet van der Logt-Vissenberg.
Aftredend is mw. Connie Fluijt-Hendriks.
d. Verkiezing en benoeming nieuw reserve-lid kascontrolecommissie.
e. Het bestuur stelt de vergadering voor de contributie voor 2020 niet te verhogen en te houden op
€ 25,00 per lid/per jaar.
f. Goedkeuring begroting 2020
De financiële stukken liggen vanaf 13.00 uur ter inzage in het Kompas.
5 a. Er zijn dit jaar twee statutair aftredende bestuursleden: dhr. Ad Wijnen en
dhr. Piet van Oosterhout. Beiden stellen zich beschikbaar en zijn herbenoembaar.
b. Er is wel een wisseling in functies binnen het bestuur.
Ton Wouters zal per heden het secretariaat overnemen van Piet van Oosterhout.
Kandidaat-bestuursleden kunnen zich aanmelden met een via het secretariaat verkrijgbaar opgaveformulier, dat medeondertekend dient te worden door 5 leden van onze vereniging en uiterlijk daags tevoren (dus vóór 14 oktober 2020) dient te zijn ingeleverd bij het huidige secretariaat (Arnoutlaan 16 te
Hoeven)
6.

Rondvraag

7.

Huldiging jubilarissen 25 jaar lid van onze vereniging.

Sluiting door de voorzitter

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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Computerclub
KBO-Hoeven start ook weer met de wekelijkse bijeenkomsten van de computerclub. Gedurende de maanden september t/m april komt deze groep wekelijks bijeen op donderdagavond van
19.00 tot 21.00 uur. Dit is geen computerles. Maar een ontmoetingsavond van computergebruikers die het leuk vinden om met elkaar het gebruik en of de mogelijkheden van computer,
tablet beter te leren kennen, o.a. Windows 10, Word en Excel, fotobewerking, internet en emailen. Om aan deze avonden deel te nemen moet je natuurlijk al wel een basiskennis en interesse hebben om te werken met je p.c., laptop of tablet. Vooral als je minder bedreven bent
in het gebruik van deze digitale hulpmiddelen of vragen hebt over het gebruik van programma’s kun je tijdens deze bijeenkomsten van de computerclub altijd vrijblijvend binnenlopen.
Maar nu in deze coronatijd graag van te voren aanmelden bij Kees Braspenning. Er is altijd wel
iemand aanwezig, die je kan helpen. Je kunt natuurlijk ook wekelijks aanschuiven bij de club.
Voor informatie/aanmelden kun je contact opnemen met de coördinator van de computerclub,
Kees Braspenning tel. 0165-502112, mobiel 06 40033561 of email; kees.braspenning@ziggo.nl
De eerste bijeenkomst van het seizoen 2020/2021 is op donderdagavond 24 september 2020.

Uit fotoarchief KBO-Hoeven 2019

Workshop 'Meer doen met WhatsApp'
Deze workshop stond gepland voor donderdag 12
maart 2020, maar door de maatregelingen tegen
het coronavirus werd Het Punt gesloten en alle
activiteiten werden stilgelegd. Maar zoals u in de
KBObodeHoeven no. 8 augustus 2020 heeft kunnen lezen zijn we weer langzaam begonnen met
enkele activiteiten. Ook deze workshop ‘meer
doen met whatsApp’ staat weer op de kalender.
Donderdagmorgen 1 oktober 9.30 tot 11.30 uur.
(voor smartphones met ‘Android besturing’ o.a.
Samsung)
Donderdagmorgen 8 oktober 9.30 tot 11.30 uur.
voor iPhone met ‘iOS’ besturing ((Apple)
WhatsApp is een heel populaire,
gratis app voor smartphones. Via
de app verstuur je berichten, foto’s of filmpjes. Dat de app méér
functies heeft, weet niet iedereen.
Je kunt contacten bewaren, doorsturen of verwijderen, je profielfoto aanpassen, meldingsgeluiden instellen en er
zelfs mee bellen! En niet te vergeten het beeld-

bellen wat in deze coronatijd veel gebruikt wordt.
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 top tips over WhatsApp • Vinkjes
in WhatsApp • Welke emoji gebruik
ik wanneer? •
Waal bij Nijmegen
Locatie delen via WhatsApp • Verschil tussen
groepsgesprek en verzendlijst in WhatsApp • 7
ergernissen (en oplossingen) in WhatsAppgroepen 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. Locatie Het Punt
KBO-Hoeven, Halderberge 74. 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

Zij die zich reeds aangemeld hadden voor deze workshop krijgen persoonlijk een berichtje.
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Uitnodiging Wandelvoetbal KBO
Beste leden van KBO-Hoeven,
Hierbij nodigen wij u uit voor onze nieuwste activiteit, namelijk
het walking football (wandelvoetbal). Deze start in het nieuwe seizoen
op dinsdag 25 augustus om 10.30 uur tot 11.30 uur op het voetbalveld van
V.V. Hoeven (VoetbalVereniging) aan 't Groot Stuk in Hoeven.
Deze activiteit bestaat uit ongeveer 3 kwartier oefeningen op het veld
(opwarmoefeningen) en daarna een wedstrijdje tussen de
aanwezigen.
Dit onder de bezielende en deskundige leiding van onze Rien
de Weert. We zijn dan lekker in de buitenlucht bezig en het is
uitermate goed voor de sociale contacten. Kom gerust eens
kijken en/of meedoen. Het verplicht je tot niets en er zijn
(nog) geen kosten aan verbonden.

Bridgen: afsluiting seizoen 2019/2020.
Woensdag 22 juli om 19.00 uur waren de bridgers bijeengekomen om het
seizoen af te sluiten onder het genot van een bakje koffie/thee en wat lekkers erbij aangeboden door de KBO. Er waren 15 leden aanwezig, terwijl er
50 leden op de lijst van het bridgen staan. Het afgelopen seizoen, wat door
de corona erg kort was, werd nog besproken. Wat het nieuwe seizoen
2020/2021 betreft werd besloten om voorlopig niet op te starten. De 1,5 m
afstand geeft ons te weinig mogelijkheden in onze ruimte in Het Punt. Het
bridgen blijft dus tot nader order opgeschort. Wij zullen u tijdig informeren, als het weer op gaat starten en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Koffiedrinken met prijsuitreiking
Rikken en Jokeren afsluiting seizoen 2019/2020
Woensdag 22 juli kwamen de rikkers en jokerspelers bij elkaar in Het Punt om het seizoen 2019/2020 af
te sluiten. Door de corona was dit seizoen erg kort. 30 personen hadden hiervoor een uitnodiging gehad
en hiervan waren er 20 aanwezig plus 5 bestuursleden. Onder het genot van een bakje koffie/thee en
wat lekkers erbij werden de prijzen van het afgelopen seizoen uitgereikt. De winnaars van seizoen
2019/2020 waren:
Rikken
1e

Naantje Kools-Zagers

2

e

Pleun Heeze

3

e

Corrie Flach-de Rooy

Jokeren
1e

Winnaars
rikken

Winnaars
jokeren

Jo Hopstaken- Oomen

2

e

Jaantje Martens

3

e

Tonnie van Wortel-Roozen

Namens het bestuur en leden proficiat.
Hierna werd Nellie Schaft nog bedankt voor de organisatie van zowel het rikken als het jokeren. Tevens
werd medegedeeld, dat deze activiteit tot nader order blijft opgeschort. Wij zien geen mogelijkheid om
dit op korte termijn weer op te starten. Wij houden u op de hoogte.
Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag 28 september 2020.
Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk 17 september 2020.
Per email naar bodehoeven@ziggo.nl
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Puzzelpagina
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 natuurverschijnsel 5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn weefsel 13 persoon 14 houding 16 wier 18 plaaggeest
19 onder andere 20 pocher 23 numero
24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel
31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke
straf 37 boerenbezit 39 nauw 40 soort
schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel
43 schel 44 sneu 46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om boerderij
66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart
69 inwendig orgaan 71 motto 72 smakelijk
73 watersport.
Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in Spanje 7 luitenant
8 ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok
25 mossteppe 28 bedreven 30 soort appel
31 terdege 33 koordans 35 bergpas
36 vrucht 38 jaartelling 42 weefsel
43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk
49 op de wijze van 50 kledingstuk 52 mat
54 maand 55 waterdoorlatend 56 ratelpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfiguur 68 ontkenning
70 rooms-katholiek 71 laatstleden.

Oplossing KBObodeHoeven augustus 2020
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Hulpverlening aan KBO-leden

e

r

i

k

e

l

e

n

Ledenmutaties
Nieuwe leden:

Belastinginvulhulp:

Ben v.d. Valk

0165-506271

Peter Stam

Etten-Leur

Jan van Zitteren

076-5037357

Mien van Oosterhout-Meyers

Hoeven

Gied van Lier

0165-502933

Overleden

Ouderenadviseur:
Olga de Korte

0165-503237

Jan Santbergen

87 jr.

06-08-2020

Elly vd Sanden-van Sundert

72 jr.

11-08-2020

Cliëntondersteuner:
Jan Zagers

0165 502863
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Opgestarte activiteiten i.v.m. versoepelde maatregelen Corona
Activiteit

Plaats

Dag / Tijd

Biljarten

KBO-Het Punt

maandag van 13 - 16 uur en donderdag van 13 - 16 uur

Handwerken

KBO-Het Punt

dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur

Jeu de boules

naast Het Punt

maandag- en donderdagmiddag om 13.00 uur

Walking Football

voetbalveld

dinsdagmorgen van: 10.30 tot 11.30 uur

Fietsen

Vanaf KBO-Het Punt dinsdag om 13.00 uur, soms 10 uur.

Wandelen

Vanaf het Kerkplein

Koersbal

KBO-Het Punt

dinsdag om 09.00 tot 11.30 uur

Vanaf 25 augustus

Sjoelen

KBO-Het Punt

maandag van 18.00 tot 20.30 uur

Vanaf 24 augustus

Senioren gym

Het Kompas

maandag van: groep 1 - 13.15 tot 14.00 uur
groep 2 - 14.15 tot 15.00 uur Vanaf 24 augustus

Yoga

Het Kompas

woensdag van: groep 1 - 09.00 tot 10.00 uur
Vanaf 26 augustus
groep 2 - 10.30 tot 11.30 uur

Computerclub

KBO-Het Punt

donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
(september t/m april)

Het Ruilboek

Het Punt

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

donderdag om 10.00 uur

Vanaf 24 september

Onderstaande activiteiten worden tot nader order opgeschort.
Activiteit

Plaats

Dag / Tijd

Bridge

KBO-Het Punt

maandag om 09.00 uur
woensdag om 18.30 uur

Rikken &
Jokeren

KBO-Het Punt

Weeknr. 2,4,6,8 enzovoort op woensdag om 13.00 uur
maandag om 18.30 uur en vrijdag om 13.00 uur

Schilderen

KBO-Het Punt

dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur
(van september t/m april)

Schaken

KBO-Het Punt

vrijdag om 13.30 uur

Zwemmen/
Fitness

Baarlebossche
Oudenbosch

woensdag om 11.00 uur

Film

KBO-Het Punt

laatste vrijdagavond van de maand 19.00 - 23.00 uur

Op onze website van KBO-Hoeven vind
je altijd het laatste nieuws.
kbo-hoeven.nl
Met veel informatie, foto’s en het laatste nieuws
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