
(Herhaald bericht) 

Zoals eerder al aangekondigd zullen we onze jaarvergadering 

houden op 15 oktober 2020 in het Kompas te Hoeven. De verga-

dering begint om 14.00 uur. De agenda en de stukken zijn al op 

een eerder tijdstip toegevoegd aan de Bode.  

We zullen ter plaatse zorgen voor  een eventueel nieuwe agenda. 

Omdat we nog steeds moeten werken onder corona-

omstandigheden moeten we de daarvoor geldende afspraken na-

komen. 

Bovendien moeten we de maatregelen die het Kompas hanteert 

ook respecteren en dat betekent dat de indeling van de zaal aan-

gepast moet worden. Daarom hebben we besloten om maximaal 

50 personen toe te laten. Omdat er geen ingrijpende besluiten 

worden genomen en er geen benoemingen voor het bestuur hoe-

ven plaats te vinden heeft het bestuur besloten het toch op deze manier door te laten gaan. 

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).  

Het bestuur van de KBO-Hoeven 

JAARVERGADERING KBO-HOEVEN op 15 oktober 2020 
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Rabo ClubSupport 2020 
KBO-Hoeven doet ook dit jaar weer mee. 

Ons doel is een bijdrage te verkrijgen voor de herinrichting van het nieuwe onderkomen in onze kerk. 

Als u een particuliere Raborekening heeft en u hebt zich aangemeld als lid, dan kunt u meestemmen met 

de Rabo ClubSupport. Lid worden van de Rabo is gratis, maar u moet zichzelf wel even aanmelden. Dit 

kan alleen met een private rekening. Dus niet met een bedrijfsrekening of rekening van een vereniging 

of Stichting. 

Hoe kan ik stemmen? Vanaf 5 t/m 25 oktober 2020 kunt u stemmen door in te loggen 

met uw rabo-app op uw mobieltje of met internetbankieren op uw computer en vervolgens aan te  klik-

ken ‘zelf regelen’ dan naar ‘lidmaatschap’ dan klik op button ‘ClubSupport’.  

Op deze pagina klikt u op ‘Bekijk de deelnemers’.  Type in het zoekvak ‘Kbo’ en klik vervolgens op het 

vakje ‘KBO afdeling Hoeven’ en daarna op ‘Toevoegen aan stemlijst’. Vóór 5 okt. komt u niet verder, 

maar vanaf  5 t/m 25 oktober dus wel. Mocht u er niet uit komen, dan kunt u altijd nog contact opnemen 

met Nic van Dongen tel. 06.22793700 of 

Kees Braspenning tel. 06.40033561. 

Na  5 oktober  hopen wij, dat zoveel moge-

lijk leden op onze KBO-Hoeven zullen stem-

men. Elke stem is geld waard en onze ver-

eniging kan dat goed gebruiken ten gunste 

van haar 650 leden. 

Vorig jaar tijdens ons grandioze feest t.g.v. 

ons 70-jarig bestaan mochten wij uit handen 

van de kleinzoon van onze Kees en Gerda 

(Max Lambregts) een cheque ontvangen met 

een waarde van €  1.288,65, wat tot nu toe 

het record was. Laten we met z’n allen pro-

beren om dit te evenaren dan wel te over-

treffen. 

Het bestuur dankt haar leden bij voorbaat 

voor hun stemmen. Foto Kees Braspenning 11-10-2019
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Wist U dat?........... oktober 2020. 

 Fietsen is gezond!!! Iedere dinsdag ( voorlopig tot eind oktober ) gaat een fietsgroep van KBO Hoeven 

op pad om ons mooie West Brabant te ontdekken. Vertrek steeds om 13.00 uur (soms om 10.00 uur) 

vanaf Het Punt. Ook voor uw gezondheid is fietsen erg belangrijk! 

 We gaan binnenkort de wintermaanden weer in. Let op dat u ’s avonds de deur niet te gemakkelijk 

open doet als er wordt aangebeld! Criminelen liggen op de loer om kwetsbare ouderen als 

slachtoffer uit te zoeken om bezittingen of  geld afhandig te maken. In de ‘ONS’ van september 

( blz. 41 ) staat daar een goed artikel over in! 

 Het is goed om af en toe uw huis eens goed te doorlopen: is er nog een goede verlichting voor en 

achter; is de trap nog veilig; zijn er voldoende rookmelders; is de verwarming op orde enz……. Sta er 

eens even bij stil!!! 

 Sta ook eens stil bij de vraag: Als mijn leven straks ten einde komt, heb ik dan alles wel goed ge-

regeld en besproken met mijn naasten. In de ‘ONS’ van september staat hierover een uitstekend arti-

kel! 

 We leven in een erg vreemde, trieste tijd. Zorg ervoor dat u contact blijft houden met de buiten-

wereld en andere mensen en neem soms zelf initiatieven om er even eens lekker tussenuit te 

gaan! Bij onze KBO en Surplus kunt u daarvoor altijd terecht voor adviezen of activiteiten. 

 De St. Janstraat zal de komende tijd op de schop gaan. De gemeente heeft beloofd dat ze de inwo-

ners tijdig zal informeren over de voortgang van de werkzaamheden. In de voorbereiding hebben we 

deelgenomen aan de plannen en ervoor gepleit dat de veiligheid van onze senioren om te gaan 

winkelen en wandelen optimaal zal zijn.  

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 

Werkgroep Belangen Behartiging. 

Bij KBO-Hoeven kun je nu ook pinnen. 

Ook wij ontkomen niet aan het digitale betalen. Daarom hebben we de 

Rabo Smartpin aangeschaft voor onze bar in Het Punt. 

Op vrijdag 21 augustus hebben al onze gastvrouwen en –heren een instructie gehad 

van onze computerspecialist Kees Braspenning. Hij gaf op 

het grote scherm in onze ruimte uitleg over de werking van 

dit apparaat. 

Deze ontwikkeling is mede versneld door de corona-crisis, 

omdat dit de gemakkelijkste en meest hygiënische manier 

van betalen is.  

Het bestuur hoopt, dat we er spoedig aan gewend zullen 

zijn. 

mailto:mantelzorg.halderberge@surplus.nl
mailto:yonnegrans@gmail.com
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Waal bij Nijmegen 

Rikken en jokeren gaan weer van start bij de KBO-Hoeven. 
We gaan weer van start met deze kaartspellen op de woensdagen van 13.30 uur tot 16.00 uur met de 

gastvrouwen Corrie Janssen en Liza Vermunt en onder leiding van Nel Schaft en wel in Het Punt. 

 

Na uitvoerig overleg met alle partijen heeft de KBO-Hoeven be-

sloten om nog niet met haar bingo te starten. I.v.m. de snelle 

toename van de corona besmettingen in Brabant. Eerdere be-

richten om met de bingo tijdelijk  naar Het Kompas te verhuizen 

gaat tot nader bericht niet door. 

Namens  bestuur en de bingomasters. 

Nog geen bingo middagen 

Deze start uiteraard onder het protocol van de RIVM en wel als volgt: 

Rikken:   30 sept /14 en 28 okt. / 11 en 25 nov./ 9 en 23 dec. 

Jokeren:   7 en 21 okt. / 4 en 18 nov. /  2, 16 en 30 dec.  

Dus telkens om de 14 dagen rikken en jokeren  voorlopig tot jan. 2021. 

Wij wensen alle spelers veel plezier en fijne sociale contacten. 

Handwerken 
Beste KBO leden 

Langs deze weg wil ik jullie meedelen dat ik op de dinsdagmiddag nog 

ruimte heb  bij het handwerken. We zijn een gezellige club waar we 

breien- borduren, haken maar vooral gezellig met elkaar bezig zijn on-

der het genot van een bakje. Bent u in deze coronatijd te veel thuis, bel 

of kom gerust eens langs om te kijken hoe we bezig zijn met elkaar, 

Op naar de dinsdagmiddag 13.00 uur in Het 

Punt 

Saar v d Veeken,  Tel 0165-503180 



Installeren CoronaMelder- app op je smartphone. 
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Winnaars  
jokeren 

Deze app is beschikbaar sinds 17 augustus. Alle functies werken reeds vanaf 1 sept. 2020. 

Je kunt de app downloaden in de: 

     App Store (iOs)              of         Play Store (Google) 

 

 

 

 

 

 

CoronaMelder is een hulpmiddel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wie in con-

tact is geweest met een besmette persoon krijgt daar een melding van. Contact houdt in dit geval in 

dat de twee personen minimaal 15 minuten bij elkaar in de buurt zijn geweest. Hun telefoons sturen 

bluetooth-codes naar elkaar. Dat gebeurt allemaal anoniem. Gebruikers zien dus niet wie de per-

soon was. Het gebruik van de app is vrijwillig. Wie een melding ontvangt over contact met een be-

smette persoon, krijgt via de app ook tips voor vervolgstappen. Bijvoorbeeld om de huisarts te bel-

len of een test te laten doen. 

Laat eventueel eigen kinderen of kleinkinderen helpen bij het installeren. 

Halderberge dementievriendelijke gemeenschap?  
De gemeente Halderberge  vindt het belangrijk dat de inwoners weten wat de-

mentie is en hoe het mensen kan raken. Daarom zijn er al meerdere keren voor-

lichtingsbijeenkomsten geweest. Daarnaast is enkele jaren het platform demen-

tievriendelijk actief. Het platform wil kennis over dementie verspreiden maar er 

ook voor zorgen dat inwoners die te maken krijgen met dementie steun krijgen 

in hun eigen omgeving. In samenwerking met de provinciale Stichting Zet willen 

we gaan meten hoe dementievriendelijk onze gemeenschap is. Dit doen we met 

een korte vragenlijst van 10 stellingen. Inwoners van Halderberge worden ge-

vraagd om deze in te vullen. Er zijn geen goede of foute antwoorden: we vragen 

hoe mensen in Halderberge het zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen van 

mensen met dementie en hun mantelzorgers ervaren. Hoe meer vragenlijsten er ingevuld worden hoe 

beter we kunnen aangeven hoe mensen in Halderberge er naar kijken en beleven en hoe dementievrien-

delijk Halderberge is. Wij willen zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten binnenkrijgen. Daar is ieders 

hulp hard voor nodig.  

Het invullen vraagt niet veel tijd. In 5 -10 minuten kun je de vragenlijst al hebben ingevuld! De vragen-

lijst kan via het openen van een link op de website van de KBO-Hoeven  www.kbo-hoeven.nl  

ingevuld worden.  

Mantelzorg 
Vanaf 1 september 2020 is de website voor de mantelzorgondersteuning 

in de gemeente Halderberge online. Een digitale vindplaats voor meer 

informatie over mantelzorg en respijtzorg, maar ook activiteiten en inte-

ressant nieuws voor mantelzorgers is hier te vinden. De jaarlijkse mantel-

zorgwaardering wordt ook aangevraagd via de website. 

Mantelzorgers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen dat vin-

den op website: www.mantelzorghalderberge.nl 

Eerste-vrijdagviering. 

Er wordt gekeken of we de eerste-vrijdagvieringen weer kunnen opstar-

ten. Vermoedelijk zal dat dan de eerste keer plaatsvinden in Het Punt op 

vrijdag 6 november. De coronamaatregelen zullen in ieder geval inhou-

den dat ten hoogste 16 personen de vieringen kunnen bijwonen. Aan-

melden vooraf daarvoor zal daarom moeten plaatsvinden. In de bode 

van oktober zal daarover nader worden bericht. 

https://www.kbo-hoeven.nl/2020/09/17/halderberge-dementievriendelijke/
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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:  

Mien van Oosterhout-Meijers   Hoeven 

Elly van Heugten  Hoeven 

Overleden   

Laurien van Achterberg-van 
Rijsbergen  

88 jr. 24-08-2020 

   

Ledenmutaties 

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag 27 oktober 2020.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk 15 oktober 2020.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

Puzzelpagina 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het  

corresponderende nummer. 

Oplossing KBObodeHoeven september 2020 

Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 

12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 loof-

boom 16 bergweide 18 achterkant 

v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 lang-

speelplaat 22 tweewielig voertuig  

24 mobiele eenheid 25 aanwijzend 

vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 

28 extra large 30 loofboom 31 Roma-

num Imperium 33 luitenant 34 rang 

37 sinds 40 ik 41 grote papegaai  

42 middel 45 gelijkspel 48 stoomschip 

49 en dergelijke 50 en volgende  

51 ter inzage 53 jockeypet 54 schuif-

bout 56 aanhanger 57 hectare 58 ie-

dereen 59 gouden tientje 60 vlakte-

maat 62 glorie 63 grappenmaker  

65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 

68 motorrijtuig 70 dagdromer 71 irri-

teren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje  

3 vandaag 4 op de wijze van 5 liefde-

gift 7 werklust 8 vrouwenkleding 9 on-

derofficier 10 gravure 11 leerkracht 

15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europe-

se taal 20 muggenlarve 23 buislamp 

29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 

36 zangnoot 38 waterkering 39 on-

dersoort 42 Russische vorst 43 leer-

kracht 44 man van adel 45 motief  

46 linie 47 verdieping 48 werktuig  

52 inwonend 55 namelijk 61 getal  

62 tijdperk 64 deel v.e. boek 65 in-

sect 67 motorraces 69 overdreven. 

Z o n n e s t r a l e n 



Activiteit Plaats Dag / Tijd 

Bingo Het Punt Woensdagmiddag om 13.30 uur.  (onevenweken) 

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

Film KBO-Het Punt laatste vrijdagavond van de maand 19.00 - 23.00 uur 

Activiteit Plaats Dag / Tijd 

Biljarten KBO-Het Punt maandag- en donderdagmiddag van 13 - 16 uur 

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

Fietsen Vanaf KBO-Het Punt dinsdag om 13.00 uur, soms 10.00 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 

Jokeren  Het Punt 
Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
7 en 21 okt. / 4—18 nov. 2, 16 en 30 dec. 2020 

Koersbal KBO-Het Punt dinsdag om 09.00 tot 11.30 uur  

Rikken Het Punt 
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
30 sept. / 14 en 28 okt. /11 en 25 nov./9 en 23 dec. 2020 

Senioren gym Het Kompas maandag van:   

Sjoelen KBO-Het Punt maandag van 18.00 tot 20.30 uur 

Walking Football  voetbalveld  dinsdagmorgen van: 10.30 tot 11.30 uur 

Wandelen Vanaf het Kerkplein  donderdag om 10.00 uur 

Yoga Het Kompas woensdag van:  

Zwemmen Baarlebossche woensdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur. 

Het Ruilboek Het Punt maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 
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Opgestarte activiteiten i.v.m. versoepelde maatregelen Corona 

Op onze website van KBO-Hoeven vind 
je altijd het laatste nieuws. 

 kbo-hoeven.nl 
Met veel informatie, foto’s en het laatste nieuws 

Onderstaande activiteiten worden tot nader order opgeschort. 

groep 1 - 13.15 tot 14.00 uur 

groep 2 - 14.15 tot 15.00 uur 

groep 3 - 15.15 tot 16.00 uur 

groep 1 -  09.00 tot 10.00 uur 

groep 2 -  10.30 tot 11.30 uur 

https://kbo-hoeven.nl/

