
Eindelijk was het dan zo ver: de jaarvergadering 

over 2019 kon gehouden worden en dat is dan 

ook gebeurd. Maar er waren wel beperkingen, 

want we mochten vanwege de coronamaatregelen 

met slechts 30 personen in de grote zaal van het 

Kompas. Dus om te zeggen dat het een gezellige 

drukte was, gaat veel te ver. Het bestuur had dan 

ook besloten om alleen de hoogstnoodzakelijke 

punten op de agenda te zetten. Om toch alle le-

den een beetje een beeld te geven van wat er op 

de jaarvergadering aan bod is geweest, geven we 

een overzicht: Nadat de voorzitter de vergadering 

had geopend werden de notulen van de vorige 

vergadering goedgekeurd. Die notulen heeft ie-

dereen gekregen bij de eerste uitnodiging voor 

deze vergadering. Hierna werd door de tweede 

secretaris Jan Schrauwen het jaarverslag voorge-

lezen. Hij vertelde daarin over het steeds maar 

groeiend ledenaantal. Ook werd stilgestaan bij de 

vele vrijwilligers die onze vereniging draaiend 

houden en waar wij als bestuur ontzettend trots 

en zuinig op zijn. Daarna werd ook teruggekeken 

op een zeer geslaagd feest in november. Dit was 

ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan en we 

kijken al weer vooruit naar het volgende jubileum. 

Hierna werden ook de jaarverslagen voorgelezen: 

voor de groep belangenbehartiging (de BB) werd 
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dat gedaan door de heer Jan Zagers en het ver-

slag van onze CAR (culturele activiteiten en rei-

zen) werd verwoord door Piet van Oosterhout. 

Hierna werd door onze penningmeester Nic van 

Dongen haarfijn uit de doeken gedaan hoe het er 

voorstond met onze financiële situatie. Ook hier is 

de situatie nog steeds rooskleurig en we hebben 

genoeg vlees op de botten om het jaar 2020, zelfs 

met Corona, goed door te komen. Dat was ook de 

mening van de kascontrolecommissie die middels 

mevrouw Conny Fluyt liet weten dat alles in orde 

was en dat het bestuur gedechargeerd mocht 

worden. Als nieuw reservelid heeft mevrouw Willy 

Keepers zich beschikbaar gesteld. Binnen het be-

stuur heeft Ton Wouters de taak van eerste secre-

taris overgenomen van Piet van Oosterhout. Hij 

zal samen met de tweede secretaris, Jan Schrau-

wen,de taken binnen het secretariaat opvullen. 

Piet van Oosterhout blijft in het bestuur en wordt 

daar de facilitair medewerker. De twee aftredende 

bestuursleden Ad Wijnen en Piet van Oosterhout 

werden herbenoemd bij het ontbreken van nieuwe 

kandidaten. Verder hebben we niets meer mee te 

delen en sluiten we dit korte overzicht waarmee 

we toch alle leden een beetje hebben bijgepraat 

over onze jaarvergadering. 

Het bestuur 

Jaarvergadering in coronatijd 

Wat helaas zeker niet doorgaat dit jaar. 

Dag van de Ouderen  oktober 2020 

Advent viering   december 2020 
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• Bent u al langer aan het nadenken over het aanschaffen van een rollator voor uw eigen veiligheid 

om lekker buiten te lopen? Ga dan eens  een gratis rollator  

lenen waarmee u proef kunt lopen. U kunt deze lenen bij de  

uitleenpost hulpmiddelen van de Kruisvereniging,  

De Halderberg 54 in Hoeven ( naast het Punt ). U moet dan 

wel woonachtig zijn in Hoeven!   

De openingstijden zijn:  

maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur,  

dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur, 

donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.  

Voor meer advies kunt u altijd bellen naar: 0165 503521. 

• Moet u binnenkort een operatie ondergaan aan bijv. knie of heup? Ook dan kunt u gebruik maken 

van de medische uitleenpost hulpmiddelen van de Kruisvereniging.  Let dan ook op de ope-

ningstijden die hierboven staan. U kunt dan lenen o.a. : een rolstoel, krukken, wc.-verhoger, 

toiletstoel, douchekruk, hoog/laag bed voor in de kamer.  

Voor nader advies kunt u ook hier bellen naar 0165 503521. 

• De donkere maanden komen er aan, u wilt dan soms wel eens een boek lezen. Als dat een beetje 

moeilijk gaat dan kunt u gratis een  GROOT LETTERBOEK lenen via Het Ruilboek. U haalt het 

boek op en levert het na het lezen weer in. Adres Het Ruilboek: de Halderberg 74 (Het Punt) 

Hoeven. Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur. 

• Bloedprikken in Hoeven:  Voor de huisartsen prikpost (STAR-SHL) kunt u op maandag en 

donderdag van 7.00 tot 10.00 terecht bij De Halderberg 54 in Hoeven (naast Het Punt). Voor 

het Bravis Ziekenhuis kunt u op dit adres terecht op dinsdag van 8.30 tot 9.00 uur. In beide 

gevallen moet u een legitimatiebewijs meebrengen.  

De prikpost in Hoeven is een initiatief van de Kruisvereniging Hoeven. 

Werkgroep Belangen Behartiging. 

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 

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN 

verschijnt dinsdag 27 november 2020.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleve-

ren tot uiterlijk 13 november 2020.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

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

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

mailto:mantelzorg.halderberge@surplus.nl
mailto:yonnegrans@gmail.com
https://kbo-hoeven.nl/
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Al ruim 15 jaar trekt de KBO-fietsclub  in de zo-

mermaanden (van mei tot november) er iedere 

dinsdagmiddag op uit om door het mooie West 

Brabantse land te fietsen. Vertrek altijd om 13.00 

uur vanuit Het Punt. Meestal rijden we ongeveer 

40 kilometer; 4 keer per jaar maken we er een 

dagrit van en rijden we ongeveer 60 kilometer, 

dan boterhammen mee! De fietsclub is niet denk-

baar zonder Jan Herijgers (88 jaar) en zijn vrouw 

Joke (87 jaar). Zij fietsen al bijna de gehele perio-

de mee dat de KBO erop uittrekt.   

De ‘voorman’ in de eerste jaren waren Piet van 

Oosterhout en Jaantje Martens, daarna gedurende 

een periode van wel 12 jaar: Toon Martens, vorig 

jaar Jos Bastiaansen en nu Jan en Joke Herijgers. 

Op hun leeftijd is dat zeer bijzonder! Een bewijs 

dat het inderdaad gezond en gezellig is! Om 

‘voorman’ te zijn moet je wel enige kennis hebben 

van de routes in West Brabant, weten waar we 

heen fietsen!  Deze kennis hebben Jan en Joke, zij 

weten alle binnenpaadjes te vinden: van Meersel-

dreef tot Willemstad aan toe. Beiden zijn geboren 

Onze fietsclub…… Gezond en gezellig. 
in West Brabant en kennen onze streek als geen 

ander! Vaak gaat Jan de dag voordat we vertrek-

ken nog even de route verkennen en kijken of er 

nog ergens obstakels zijn waardoor de route ver-

legd moet worden. Ongeveer 20 leden van onze 

KBO rijden iedere week mee, iedereen voorzien 

van een geel hesje waardoor we herkenkaar zijn 

als ‘groep KBO-Hoeven’. De ongeveer 30 routes 

die we dit jaar wilden rijden onder leiding van Jan 

en Jo zijn uiteenlopend. De fietsclub zoekt wel, 

gezien de leeftijd van Jan en Jo voor volgend jaar 

een fietser/ster die het stokje van ‘voorman/ 

vrouw’ wil overnemen. 

Jammer dat (ten gevolge van de coronacrisis) het 

er dit jaar maar ongeveer 20 waren en konden we 

België niet in. Ondanks alle belemmeringen is het 

dit jaar weer een zeer geslaagd jaar geweest en 

hebben we veel plezier met elkaar gehad,  het 

bakje koffie of het biertje  dat we iedere keer 

weer halverwege de route drinken maakt de 

saamhorigheid van de groep alleen maar groter.  

Hoe bijzonder het is dat het echtpaar Herijgers 

van 88 en 87 jaar de ‘Voorman/vrouw’ zijn van 

onze fietsclub was ook KBO-Brabant opgevallen. 

Toen we dinsdag 13 oktober (net voor de nieuwe 

coronamaatregelen) vertrokken reden er twee 

mensen mee van de redactie van de ONS om een 

uitgebreide tekst- en fotorapportage te maken 

voor de decemberuitgave van de ONS die onder 

ongeveer 130.000 leden van KBO-Brabant maan-

delijks wordt verspreid en gelezen. Hou deze uit-

gave in de gaten, dan kunt u nog beter zien hoe 

wij wekelijks genieten van onze mooie fietstocht 

door het Brabantse land, nu onder leiding van Jan 

en Joke Herijgers. 

Vertrek fietsclub dinsdag 22 september 2020 

Foto’s Kees Braspenning 



HERFST - WINTER 
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We hebben een mooie zomer achter de rug. We 

hebben kunnen fietsen, wandelen, iedere dag een 

rondje kunnen lopen om een frisse neus te halen 

en we hebben met de rollator naar de supermarkt 

kunnen lopen om onze dagelijkse boodschappen 

te halen. Nu komt de herfst/winter er weer aan 

met guur weer, storm, regen, gladheid en 

sneeuw. Voor vele ouderen een moeilijke eenza-

me tijd waardoor ze veel minder de deur uit kun-

nen. Sommigen hebben de luxe van een lieve fa-

milie, lieve kleinkinderen of lieve buren die bood-

schappen willen doen wanneer u dat vraagt.  

Maar veelal is het juist omgekeerd. U bent alleen, 

slecht ter been, bang van het slechte weer, ziet er 

tegenop om naar buiten te gaan. Doordat u zo-

veel binnen zit, gaat ook de zin om eten te koken 

over, uw eetlust wordt minder en altijd alleen te 

moeten eten bevordert ook niet de eetlust. Door-

dat u niet meer goed eet ( geen verse groenten, 

geen vers fruit) gaat uw weerstand achteruit. U 

wordt een kwetsbare oudere. Probeer deze winter 

daar eens verandering in te brengen. Kom zelf in 

actie. Laat deze winter enkele keren per week een 

verse verantwoorde maaltijd bij u aan huis bezor-

gen. Laat heerlijk voor u koken. 

Voordelen van maaltijdservice aan huis: 

 bij de bereiding van de maaltijden worden ver-

se ingrediënten gebruikt  aangepast aan uw 

wensen, ook dieetmaaltijden mogelijk 

 u kunt zelf uw maaltijd en hoeveelheid bepalen 

Pneumokokkenprik:  
Voor personen geboren tussen 1-1-1941 en 31-12-1947. 

Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij 

zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoes-

ten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die klei-

ne druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar 

ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, 

kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere men-

sen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken. 

De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en 

ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorko-

mende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en 

bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 

jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokken-

ziekte. Hiervan overlijden 900 mensen. 

 u hoeft zelf veel minder boodschappen in huis 

te halen 

 maaltijd even opwarmen in oven of magnetron 

en u kunt aan tafel 

 smakelijke geurende maaltijden bevorderen uw 

eetlust. 

 direct weer opzegbaar 

Hieronder 3 adressen van maaltijdservice  aan 

huis die in Hoeven al actief zijn: 

eten met gemak!: 

0164- 820420 

www.etenmetgemak.nl.   

Scheffer@etenmetgemak.nl 

Proefbox vrijblijvend te bestellen voor € 15 

Maaltijdenservice ‘Tafeltje Dek Je’ van Sur-

plus 

076-2082200 

Klantenservice@surplus.nl 

Gratis een proefmaaltijd te bestellen 

De Knollentuin in Rijsbergen 

06- 81 39 52 83 

www.de knollentuin.com 

Vraag een proefmaaltijd aan. 

Smakelijk eten!!!!!! 

Vindt u de maaltijdservice aan huis wel een goed 

idee voor u maar heeft u nog vragen, bel gerust 

voor meer inlichtingen met Joke Kouters 0165-

506481 

Uitnodiging 2020 

In het najaar van 2020 krijgt iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 een uitnodiging 

van de huisarts voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 

meest voorkomende typen pneumokokken. De huisarts verstuurt de uitnodiging. In de uitnodiging staat 

vermeld op welke datum en tijd u de pneumokokkenprik kunt krijgen in de huisartsenpraktijk. Kunt u 

dan niet? Maak dan een nieuwe afspraak bij de huisarts. Bent u geboren tussen 1-1-1941 en 31-12-

1947 en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan ook contact op met uw huisarts.  



KBObodeHoeven - november 2020 - pagina 5 

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 vervolg:  

Leo Peters Oudenbosch 

Cor van Hoof  Etten-Leur 

Eduard Walter  Hoeven 

Ad van Peer Oudenbosch 

Jan Linkels Hoeven 

Fred Staneke  Etten-Leur 

Kees van de Sanden Oudenbosch 

Jan van Agtmaal Oudenbosch 

Nico van Peer  Oudenbosch 

Jan van Hoof  Oudenbosch 

Walter Rijnvos Hoeven 

Peter van Peer Etten-Leur 

Ton de Laat Hoeven 

Overleden   

Henk van Merode  84 jaar 16-08-2020 

Kees Oomen  91 jaar 18-09-2020 

Riet van Oosterhout-van 
Beers 

89 jaar 02-10-2020 

Riet Oomen-van Ooster-
hout 

94 jaar 15-10-2020 

Ledenmutaties 

Diploma-uitreiking van de herhalingscursus  AED-reanimatie  

Nieuwe leden:  

Victor Wacanno Hoeven 

Nel Eestermans Hoeven 

Jos Gordeijns Hoeven 

Jopie Gordeijns-Maas Hoeven 

Henri de Clercq Bosschenhoofd 

Cisca de Clercq-Heijmen Bosschenhoofd 

Rien Hoefnagels Oudenbosch 

Piet Huijps Oudenbosch 

Voorzitter Ad Wijnen reikt de diploma’s uit aan de geslaagde. 

 

Foto’s Kees Braspenning 

Op 7 september jl. hebben 6 personen de herhalingscursus AED gevolgd. 

Hier waren 4 leden van de KBO-Hoeven bij. Te weten: Dik Flach, Ad Keepers, Willy Keepers-de Vugt en 

Arjan van Nispen. De 2 overige deelnemers waren de wijkzusters van Surplus: Anja Otto-Sanders en 

Liesbeth Zwagemakers. Alle deelnemers waren geslaagd en kregen op 7 okt. op gepaste afstand 

uit handen van onze voorzitter Ad Wijnen hun diploma uitgereikt. Dit alles onder het genot van een kop 

koffie/thee met wat lekkers.  

Het bestuur zal bekijken of we in het voorjaar eventueel een nieuwe cursus op kunnen starten bij vol-

doende deelname. De herhalingscursus is jaarlijks. 

Namens het bestuur wens ik bij deze alle geslaagden proficiat, Nic van Dongen. 

Het groot aantal nieuwe leden komt doordat de biljartclub van ’Kroonstede’ een nieuw onderkomen 
moest zoeken. Ze konden  terecht bij onze KBO-Hoeven omdat meerdere leden van deze biljartclub al lid 
waren van KBO-Hoeven de overige leden werden uiteraard ook lid. 
Deze biljartclub ‘De Profs’ speelt op dinsdagavond in Het Punt alleen onderlinge competitie.   



Activiteit Plaats Dag / Tijd 

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

Bingo Het Punt Woensdagmiddag om 13.30 uur.  (onevenweken) 

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

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

Schilderen KBO-Het Punt 
dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur  
(van september t/m april) 

Sjoelen KBO-Het Punt maandag van 18.00 tot 20.30 uur 

Schaken  KBO-Het Punt vrijdag om 13.30 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:  

Activiteit Plaats Dag / Tijd 

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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Wekelijkse activiteiten welke nog doorgaan. 

Onderstaande activiteiten zijn tot nader order opgeschort. 

Oplossing oktober 2020 

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 


