
Zondag 29 november is dit jaar de eerste zondag van advent. Een adventskrans sierde vroeger de hal 

van de school of vóór in de kerk. Met een kleinkind een krans maken is een fijne bezigheid.  

Wat betekenen die kaarsen, het groen en de cirkel? 

• De cirkel van de adventskrans, zonder begin en eind, symbo-

liseert Gods oneindige liefde voor ons en herinnert ons aan 

de eeuwigheid. De groen blijvende takken staan voor groei 

en hoop op eeuwig leven. 

• De vier adventskaarsen staan voor de vier weken voor Kerst, 

iedere zondag wordt een volgende kaars aangestoken als 

symbool van Christus als licht van de wereld. 

• De kleur paars symboliseert berouw, maar ook voorbereiding. 

Paars is een koninklijke kleur, passend voor de Koning die 

geboren is. 

• Op de eerste zondag van advent wordt een paarse kaars als 

symbool voor hoop ontstoken. Kerst is de vervulling van die 

lang gekoesterde hoop. 

• De tweede kaars is ook paars en staat voor Bethlehem. God 

werd zichtbaar en tastbaar in een kind in een kribbe, de bron 

van onze hoop als christenen. 

• De derde kaars is meestal roze en staat voor de herders en 

voor vreugde. Het waren de herders die getuigen waren van 

het engelenkoor dat de nacht verlichtte met hun stralende 

aankondiging van de boodschap, dat de redder van de wereld 

was geboren. 

• De vierde kaars is weer paars en is een symbool voor vrede. 

Het was tenslotte een onderdeel van de boodschap die vrede op aarde belooft en welwillendheid 

naar de mensen van goede wil. 

• Tenslotte de vijfde kaars, de Christus kaars. Deze kaars is wit, groots in zijn puurheid en schittering 

en het hoogtepunt van de viering van het kerstverhaal. In het Christuskind vinden we de vervulling 

van deze symbolen die hoop, liefde, vreugde en vrede beloven. 

Van http://tehanna.com/symbols-of-advent/ (Engels) 

(Door de corona maatregelingen is er dit jaar geen advent viering)  

Advent en symboliek 
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13e jaargang - nummer 11 december 2020 

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

 

Uitslag Rabo ClubSupport 2020 

Beste leden en gastleden, 

heden ontving ik per post een cheque van de Rabo met het schitterende 

bedrag voor KBO-Hoeven van € 1.137,14 (vorig jaar € 1.288,65).  

Wel iets minder dan vorig jaar, maar er doen ook steeds meer verenigingen 

mee. Al met al een werkelijk schitterend resultaat. 

Het bestuur dankt alle stemmers van harte voor hun support. 

Mede namens alle leden en gastleden danken wij de Rabobank voor hun 

gulle gift en de mogelijkheid, die wij van hen hebben gekregen.  

Rabobank nogmaals bedankt!!!!!!!! 

Penningmeester, Nic van Dongen. 

http://tehanna.com/symbols-of-advent/
https://kbo-hoeven.nl/


Let op wat u doet bij vreemde WhatsApp-berichten,  

gemiste oproep en of telefoontjes. 

Krijgt u per WhatsApp een dringend hulpverzoek van een beken-

de? Er kan sprake zijn van fraude. Bij fraudepogingen via Whats-

App kan het gaan om een appje van een ‘familielid’, met het ver-

zoek even geld voor te schieten. Het gaat vaak om een volwas-

sen zoon of dochter. Deze heeft dringend geld nodig en belooft 

het snel weer terug te betalen. In werkelijkheid komt het appje 

van een oplichter die zich voordoet als uw zoon of dochter.  

• Hoe deze hulpvraagfraude voorkomen 

 Maak nooit geld over op basis van een app of mail alleen. 

 Kan uw ‘familielid’ niet bellen maar wel appen? Vraag dan een gesproken berichtje te sturen. Zo kunt 

u horen of u werkelijk met hem of haar te maken heeft. 

• Rapporteer het telefoonnummer van de afzender bij WhatsApp. 

 Wees terughoudend met het delen van persoonlijke informatie op internet. 

 Als het gaat om een gemiste oproep van een onbekend nummer uit het buitenland, belt u dan niet 

terug. 

• Uw bank zal u nooit via telefoon, sms of e-mail benaderen met het verzoek geld over te boeken of uw 

inloggegevens of pincode te delen. ‘Kluisrekeningen’ of ‘veilige rekeningen’ bestaan niet. Als de bank 

denkt dat fraudeurs werkelijk toegang hebben tot uw bankrekening, zullen zij die rekening zelf blok-

keren en contact met u opnemen. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Maak dus nooit op basis van 

een telefoontje of tekstbericht geld over. 

U kunt bij de bank, ook via zelf regelen via tablet of iphone, gemakkelijk uw daglimiet op de lopende re-

kening  aanpassen. Dat kan voor pinbetalingen en voor contant geld opnemen. 

Controleer eens hoeveel uw daglimiet is. U kunt het bij een groot te betalen bedrag voor even uw 

daglimiet verhogen. 
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Connie de Vries-Hintzen docent ouderengym KBO-Hoeven. 

Hallo allemaal, graag wil ik dit leuke nieuws met jullie delen. 

Toen lesgeven op vertrouwde manier niet meer mogelijk was, ben ik sport-

oefeningen en spellen op gaan schrijven. Met de bedoeling thuis niet stil te 

zitten en ook daar sportief aan de slag te gaan, hebben mijn stagiaire Elza 

Mureau en ik een bont pakket samengesteld. Een kleurrijk beweegboek 

met sport- en spelsuggesties, kwartetkaarten, bingo kaart en dobbelspel. 

Als aanvulling op dagelijks bewegen is het een uitdaging om eens wat an-

ders te proberen om  lichaam en geest aan het werk te zetten.  Voor sport-

collega's en activiteitenbegeleiders, het huiskamerconcept in buurthuizen 

en dagopvang kan het een aanvulling/idee zijn op wat al gedaan wordt of 

bekend is. Vooral hopen we dat wij jullie plezier kunnen bezorgen als jullie 

dit beweegboek uitproberen. Mochten jullie geïnteresseerd zijn en een pak-

ket willen bestellen kun je ons mailen.  elza_mureau@live.nl   of 

c.devrieshintzen@gmail.com 

Voor € 19,95 excl. verzendkosten sturen we het jullie toe. 

Beweegpakket 

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 

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 

 
Inhoud van het pakket: 

• Beweegboek 

• kwartetkaarten 

Corona, donkere  en dure maanden. 

Voorbeeld van fraude WhatsApp bericht 

mailto:mantelzorg.halderberge@surplus.nl
mailto:yonnegrans@gmail.com
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Als lid van onze KBO krijgt u korting op een zorgverzekering van VGZ. U hebt 

daarvoor uw lidmaatschapsnummer nodig (dat staat op uw ledenpas) en het col-

lectiviteitsnummer 87718266.  

Korting voor 2021:  

  4% basisverzekering   

15% aanvullende verzekering  

  5% tandverzekering. 

Gelieve hierover zelf contact op te nemen  met VGZ, Telefoonnumme(088) 13 11 234.  

Declareer ook uw contributie KBO-Hoeven van 2020 en 2021 

Bent u aanvullend verzekerd bij VGZ via het collectief van KBO-Brabant? Dan krijgt u de contributie van 

KBO-Hoeven vergoed tot een maximum van € 25, =.   

Alle gedetailleerde informatie vindt u op: www.kbo-hoeven.nl 

Zorgverzekering VGZ exclusief voor leden 

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:  

Jos de Bie Hoeven 

Overleden   

Nelly Nelis-van Herpen  84 jr. 26-10-2020 

Greet van den Corput-Maas  77 jr. 26-10-2020 

Ledenmutaties 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok  
10 ondoordringbaar 11 injectie 13 pl. in Gelder-
land 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker ie-
mand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern  
24 buit 26 bijbelse vrouw 27 soort schaatsen  
29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spinsel  
34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 
39 watering 40 brilslang 41 Bijbelse priester  
42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze van 
46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel  
53 dekkleed 55 Turks bevelhebber 57 dier  
59 extra large 60 brandstof 63 overdreven  
64lokspijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtja-
pon 69 vereniging 71 vaartuig 72 werktuig  
73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag  
4 hard klinkend 6 lichtpaars 7 per persoon 8 glo-
rie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension  
14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin 
van Holland 17 overdreven voorliefde 20 vrouw-
tjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 ongeval 
28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat  
33 Engels bier 35 gewicht 36 tijdperk 38 nage-
slacht 42 geschenk 43 soort appel 45 verzamel-
band 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in 
Utrecht 54 groot hert 55 woonboot 56 indien  
58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 Engelse 
titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto  
71 schapengeluid. 

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

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN 

verschijnt dinsdag 22 december 2020.  

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

ren tot uiterlijk 10 december 2020.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  
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‘GRAAG GEDAAN’ HALDERBERGE BESTAAT IN OKTOBER 2020 5 JAAR!!!  

ER ZIJN IN DEZE PERIODE MAAR LIEFST MEER DAN 1.000 KLUSSEN VERRICHT  

Wij bedanken onze vrijwilligers voor deze geweldige prestatie.  

‘GRAAG GEDAAN’ ZOEKT COLLEGA VRIJWILLIGERS OM MEE TE HELPEN ANDEREN TE HELPEN 

 voor het verrichten van klussen in de kernen van de gemeente Halderberge.  

----------------------------------------------------------------------------------- 
Thomas Melisse, wethouder gemeente Halderberge 

 ‘GRAAG GEDAAN’ verdient gemeentelijke steun 
Vanaf het moment dat ‘GRAAG GEDAAN’ bij de gemeente Halderberge  

aanklopte voor steun, is deze vol overtuiging gegeven. Eerst voor de duur van een 

projectjaar, maar inmiddels structureel.  

Wel wordt jaarlijks, zoals bij alle gemeentelijke subsidies, aan de hand van evaluatie 

en verslaglegging een financiële bijdrage verstrekt. 

Met de inzet van vrijwilligers worden mensen in de gemeente die kwetsbaar zijn geholpen bij klussen en 

vervoersdiensten. Laagdrempelig en met een bijzonder kleine eigen bijdrage. Juist dergelijke hulp, helpt 

mensen langer zelfstandig te blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Dat is de gemeente veel waard 

en helpt ook nog eens om te besparen op dure zorg. Ik wens ‘GRAAG GEDAAN’ een mooi tweede lustrum 

toe en denk graag mee om andere bronnen te benutten om het werk uit te breiden met grotere klussen, 

zoals ik pas met de stuurgroep van ‘Graag Gedaan’ heb afgesproken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------—- 
‘GRAAG GEDAAN’ WORDT STEEDS BEKENDER  

• Er komen steeds meer aanvragen binnen.  

• Een klus duurt maximaal ongeveer twee uur.  

• U bepaalt zelf uw keuze ten aanzien van het werkgebied.  

• En het soort klussen, dat u wilt verrichten.  

• Het betreft uitsluitend werkzaamheden in de gemeente Halderberge, dus: Bosschenhoofd, Hoeven, 

Oud Gastel , Oudenbosch, Stampersgat.  

• U bepaalt zelf de tijd die u wilt en kunt besteden aan de werkzaamheden van uw keuze.  

• Een paar uur maximaal per ‘klus’.  

• U bepaalt zelf de werkzaamheden die u wilt verrichten. 

• In periodes, op dagen en tijden, ochtenden of middagen (ma/vr) die u zelf bepaalt en u schikken. 

• U zit dus nergens aan ‘vast’.  

• U bepaalt.  

‘GRAAG GEDAAN’ BIEDT EEN HELPENDE HAND 

aan mensen, die zelfstandig wonen, maar bepaalde zaken zelf niet meer kunnen doen. En/of geen  

beroep meer kunnen doen op hun directe omgeving, zoals kinderen, familie, vrienden of buren.  

BIJVOORBEELD BIJ ZAKEN ZOALS: 

 ● Vervoer met begeleiding naar/van (en desgewenst bij) huisarts of specialist in het ziekenhuis ● Klusjes 

in en om de woning en tuin ● Boodschappen doen, samen met of voor ● Kleine aanpassingen in de wo-

ning ● Helpen met het bijhouden van administratie, invullen formulieren ● Uitleg van het gebruik van 

computer / tablet en het oplossen van problemen  

MAAR OOK IN ANDERE GEVALLEN  

Zoals wanneer men bijvoorbeeld voor het verrichten van een klus niet over voldoende financiële midde-

len beschikt of niet in staat is ten gevolge van ziekte, een beperking of welke kwetsbaarheid dan ook be-

paalde zaken te verrichten. 

ALS U VRIJWILLIGER WILT WORDEN EN ONS MEE WILT HELPEN ANDEREN TE HELPEN 

of vrijblijvend nadere informatie wilt over ‘Graag Gedaan’ bel dan onderstaand telefoonnummer.  

BEL: 0165 – 31 31 00 (ma/vr en vraag naar ‘Graag Gedaan’)  

Bezoek ook onze website: http://www.graaggedaan-halderberge.nl/vrijwilligers-gezocht 

 ‘Graag Gedaan’ is een initiatief van de SOH en wordt gesteund door de Gemeente Halderberge en  

Surplus Welzijn 

 

http://www.graaggedaan-halderberge.nl/vrijwilligers-gezocht

