
 

Er ligt een moeilijk jaar achter ons. Voor ons 

allemaal, want  zowel jong als oud hebben er 

mee te maken. Ondanks de coronatijd sinds 

maart zijn er gelukkig verhoudingsgewijs weinig 

mensen van onze vereniging overleden aan deze 

vreselijke rotziekte. Er was en is weinig plezier 

te beleven  aan  dit gehele jaar. Thuis bijna op-

gesloten zitten, de deur niet uit durven, bijna 

geen boodschappen meer doen, mensen spreken 

elkaar bijna niet meer. Bij verschillende mensen 

durfden de kinderen en kleinkinderen niet meer 

naar opa en oma te gaan. Nu, toch zeker met de 

kerstdagen, vind ik het nog het ergste, dat de 

kinderen en de kleinkinderen niet bij elkaar kun-

nen komen. Iets  wat bij velen van ons toch één 

van de hoogtepunten van het jaar is. Wij zaten 

als  bestuur  dikwijls bij elkaar met de vraag:  

Kunnen we open blijven of moeten we Het Punt 

met al onze activiteiten sluiten? Iedere keer gin-

gen we in overleg met de gemeente, om te we-

ten wat wel en wat niet mag. “Houd afstand” 

was het eerste wat we hoorden. “Als je wel open 

gaat mag er niets geschonken worden” was de 

boodschap. We hebben gelukkig vorig jaar het 

70 jarig bestaan van onze KBO-Hoeven kunnen 

vieren, want anders had dit in dit coronajaar ook 

niet door kunnen gaan. Wij hebben als bestuur 

sinds februari niets kunnen organiseren, alles zat 

op slot. We hadden zoveel op ons lijstje staan:         

Beste leden van onze KBO - Hoeven 
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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 

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 

     de eerste vrijdagviering, op onze  

jaarvergadering mochten we maar met 30 men-

sen bijeen zijn, de dag van de ouderen hadden 

we groots willen vieren, samen met Krooneste-

de. Het zou voor de vijfde keer zijn geweest. De 

dankjewelavond voor onze vrijwilligers moest 

geannuleerd worden. Wat we wel hebben gedaan 

is onze vrijwilligers een cadeaubon gegeven, die 

ze zelf kunnen besteden. Ook de adventviering 

en onze volgende nieuwjaarsreceptie, het ko-

mende uitstapje naar de seniorenbeurs gaan niet 

door. Alles zit op slot, wat zeer spijtig is voor ons 

allemaal. Al onze leden kregen in mei een bloe-

menbon en ontvangen nu een mooie kaars voor 

Kerstmis met het nieuwe logo van onze KBO er-

op. Ik hoop dat alles het volgend jaar snel ten 

goede gaat veranderen en we al onze activiteiten 

weer kunnen opstarten. 

De onderhandelingen om te verhuizen naar de 

kerk zijn in volle gang. Ik ga er van uit dat we 

begin volgend jaar aan u kunnen vertellen wat er 

gaat gebeuren met de invulling daarvan. 

LET OP !!!! In de ONS van januari, die u nu in de 

bus heeft  gekregen, staat een verhaal met fo-

to’s van onze fietsclub over het afgelopen jaar. 

Tot slot wens ik allen ,mede namens het be-

stuur, nog prettige Kerstdagen en een goede 

jaarwisseling toe en een gezond 2021. 

            Groet, uw voorzitter Ad Wijnen 

 

KBO-Hoeven wenst u  
fijne kerstdagen en een  
gelukkig nieuwjaar 

Maar vooral  houd vol, blijf gezond en let op elkaar. 

mailto:mantelzorg.halderberge@surplus.nl
mailto:yonnegrans@gmail.com


Vadertje Panov 

Panov is een schoenmaker in Rusland, zijn vrouw 

is overleden en de kinderen zijn het huis uit. Hij 

herinnert zich het verhaal van de geboorte van 

Jezus en denkt: ‘Als Jezus hier zou komen, dan 

zou ik niets hebben om aan hem te geven.’ Als 

hij even later in zijn stoel in slaap valt, hoort hij 

een stem die tegen hem zegt. ‘Panov, je wilde 

toch graag dat er iemand langskwam? Je had 

graag gewild dat Ik naar je winkel was gekomen 

en dat je Mij iets had kunnen geven. Let morgen 

goed op in de straat en Ik zal komen. Doe je 

best om mij te herkennen want ik zal mijn naam 

niet zeggen.’ Als hij een dag later kijkt wie er op 

straat zijn, ziet hij een oude straatveger, die zich 

in zijn huis aan de kachel mag warmen en een 

beker koffie van hem krijgt. Daarna ontmoet hij 

een verkleumde jonge vrouw met een baby en   

     vraagt haar om binnen te komen, geeft de     
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Kerstverhaal (naar een vertelling van Leo Tolstoj) 
een verhaal waarin het kerstkind symbool staat voor het verrichten van goede en liefdevolle daden voor 

anderen. 

 baby warme melk en schenkt deze arme vrouw 

een paar schoentjes, die hij ooit maakte, voor 

haar baby. Na deze ontmoetingen kijkt vader 

Panov aandachtig naar alle mensen in de straat. 

‘Tegen sommige lacht hij, tegen andere knikt hij 

en de bedelaars geeft hij wat geld of een stukje 

brood.’ Toen het  avond werd, stak de oude 

schoenmaker verdrietig zijn olielamp aan. Hij 

had zo graag gewild dat Jezus was gekomen. 

Door de tranen heen meende vadertje Panov dat 

hij een groep mensen door de winkel zag lopen. 

De straatveger was er, de vrouw met haar kind 

en verder alle mensen, die hij die dag gezien en 

gesproken had. Terwijl ze hem voorbij liepen, 

fluisterden ze stuk voor stuk: ‘Heb je me niet 

gezien, vadertje Panov?’ ‘Wie ben je?’ riep de 

oude schoenmaker, terwijl hij moeizaam uit zijn 

stoel overeind krabbelde, ‘wie ben je? Zeg het 

me.’ En toen hoorde hij dezelfde stem als van de 

vorige nacht, maar waar de stem vandaan 

kwam, kon vadertje Panov niet ontdekken. De 

stem zei: ‘Vadertje Panov, heb je me gezien? Ik 

was de straatveger en de jonge vrouw met de 

baby. Ik had honger en jij gaf me te eten, ik had 

dorst en jij gaf me te drinken. Ik had het koud 

en jij liet me binnen. Wat jij vandaag hebt gege-

ven aan hulp en steun, dat heb je aan mij gege-

ven!’ Daarna werd alles stil. De tranen in de 

ogen van de oude man waren opgedroogd, maar 

hij zag toch niemand in de kamer. ‘Och, och,’ zei 

vadertje Panov langzaam, terwijl hij de punten 

van zijn snor omlaag trok, ‘hij is dus toch  

       gekomen.’ En zijn gezicht straalde. 

Kaarsenactie 
Geen Adventviering geen Nieuwjaarsbijeenkomst, ons sociaal leven 

wordt door het COVID-19 (coronavirus) zwaar op de proef gesteld. 

Maar er zijn al enkele lichtpuntjes aan de horizon en het vaccin is in 

zicht. Daarom voor ieder lid deze kaars welke door uw trouwe be-

zorger gelijktijdig met deze KBObodeHoeven wordt aangeboden. 

Deze kaars is voorzien van het nieuwe KBO logo 
 

Wij wensen u sterkte toe 
in een moeilijke tijd als deze. 
En hopen, dat dit kaarsje 
een lichtje in de duisternis mag wezen. 
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Veel dingen kun je via internet regelen met de overheid, bijvoorbeeld belastingen en toeslagen, zorg re-

gelen, werk zoeken, rijbewijs verlengen, AOW aanvragen, verkeersboetes betalen én nog veel meer. Je 

moet dan een DigiD hebben en met een computer kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit lastig.   

Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft? Dan kun je terecht in de 

Bibliotheek Oudenbosch. Hier vind je namelijk het Informatiepunt Digitale Overheid.  

De medewerkers laten je graag zien waar je de informatie kan vinden en hoe het werkt. Zij kunnen ook 

een afspraak voor je maken met een organisatie die je 

verder helpt. Het informatiepunt is gratis. Je hoeft geen 

lid te zijn van de bibliotheek. Bezoek de bibliotheek of 

het Informatiepunt Digitale Overheid tijdens de reguliere 

openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van  

14 – 17.30 of zaterdag van 10 – 12.30 uur. 

U vindt de informatie ook op www.bibliotheekwb.nl/diensten/informatiepunt-digitale-overheid.html 

Stel je vragen over de digitale overheid bij de bibliotheek  

KBO-afdeling Hoeven 
Secretariaat: dhr. Ton Wouters 
Arnoutlaan 16 
4741 CX  Hoeven 
Tel.:  0165-502945 
e-mail: secretaris@kbo-hoeven.nl 
Website: www.kbo-hoeven.nl 

Overleden   

Jan Linkels 70 jr. 17-11-2020 

Jos van Nijnatten  95 jr. 23-11-2020 

Nico van Peer   75 jr. 01-12-2020 

Ledenmutaties 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie  
10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boe-
renbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 
20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in 
Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed  
31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eiken-
schors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 am-
fibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland  
42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 
46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekker-
nij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte  
57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 
63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bij-
belse priester 68 een zeker iemand 69 nauw  
71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kam-
peerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Ja-
pans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel  
7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland  
10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loof-
boom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees 
gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor  
25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm  
31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvul-
middel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit 
naam van 43 groot hert 45 snack met ham en 
kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onver-
schrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geest-
drift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw.  
58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet  
65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord  
71 knokploeg. 

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

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  

https://www.bibliotheekwb.nl/diensten/informatiepunt-digitale-overheid.html
mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl
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Een medische keuring voor het verlengen van uw 

rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent 

of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) 

gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medi-

sche reden een arts moet bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbe-

wijskeuringen laten keuren voor de verlenging 

van hun rijbewijs in o.a. Rucphen, Etten Leur en 

Roosendaal.  

Prijs: Voor senioren keuringen vanaf € 42,00 en 

groot rijbewijs vanaf € 62,00. 

De Procedure 

Houd zelf ook de einddatum van uw rijbewijs in 

de gaten. Begin 4 maanden voor deze datum met 

het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook me-

disch gekeurd moet worden. 

De eerste stap is dat u een Gezondheidsver-

klaring koopt.  

Deze gezondheidsverklaring is op 3 manieren te 

verkrijgen: 

1. Het formulier ophalen bij het gemeentehuis; 

2. Het formulier downloaden via mijn.cbr.nl 

3. Het formulier telefonisch aanvragen bij het 

CBR; 

Gemeente Ambassadeurs voor de woonkern Hoeven.  
Een nieuwe manier van samenwerking tussen inwoners en 

de gemeente maakt de kans van slagen groter. De overheid 

doet mee en is partner in initiatieven van inwoners. Op wel-

ke manier kan de overheid het beste aansluiten bij initiatie-

ven uit de samenleving en ideeën van inwoners? Daar zijn 

de ambassadeurs voor. Heeft u een goed idee maar weet u 

niet goed hoe u daarmee verder kunt komen? Neem contact 

op met de ambassadeurs van uw kern. Ze luisteren graag 

naar u! 

Hoeven:  Rob Spijkers (r.spijkers@halderberge.nl) en 

 Gert Kroes    (g.kroes@halderberge.nl)   

Attentie! Bloemenbon KBO-Hoeven. 

In mei van dit jaar hebben wij aan al onze leden een 

bloemenbon uitgereikt om de coronatijd wat op te 

vrolijken. Er zijn toen 650 bonnen uitgegeven. Tot nu 

toe zijn er 465 ingeleverd. Dit betekent, dat er nog  

185 stuks bij KBO-leden thuis ergens in de la liggen  

en hopelijk niet in de papierkliko. Dat zou jammer zijn. 

Maar niet getreurd, want deze bloemenbonnen zijn nog  

geldig tot en met 31 januari 2021. 

Dus lever ze tijdig in!! Veel plezier ermee. 

Het bestuur KBO-Hoeven. 

Rijbewijskeuringen CBR 

Rob Spijkers          Gert Kroes 

 Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag 26 januari 2021.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk 14 januari 2021.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet 

u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 

antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 

meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. 

Op dat moment kunt u pas een afspraak maken 

voor de keuring.  

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn 

aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formu-

lieren digitaal voor u in en versturen deze direct 

naar het CBR. Meer informatie over de procedure 

leest u op de website van Regelzorg. 

Afspraak maken 

Dat kan gemakkelijk zelf via onze websi-

te  www.regelzorg.nl of door tijdens kantooruren 

te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088 

23 23 300. 

Ook kunt u terecht bij: 

Keuringsarts rijbewijs dhr. M.T.Oppier.  

Binnenhof 13, 4871BR Etten-Leur telefoon 

06.15080110.  

Prijs per keuring is € 40,-. 

Coulanceregeling 75 plus 

Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden 

met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden, 

echter alleen in Nederland.  

https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr.htm
https://www.cbr.nl/nl/service/nl/contact.htm
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Oh wat een jaar 

4 januari Nieuwjaars bijeenkomst 

23 -01 Voorlichting veilig bankieren 

 20-02 Jeu de Boules  toernooi 

maart t/m juni geen activiteiten i.v.m. corona virus 

1 juli mochten we 
weer open, de looprou-
te werd aangebracht  We mochten elkaar weer ontmoeten 

met koffie/thee en een appelflap 

We konden weer handwerken, biljarten, 
Fietsen en wandelen  

Vanaf 15-december weer geen activiteiten i.v.m. corona virus 



  De volgende landelijke maatregelen zijn vanaf  
15 december2020 van kracht: 
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• Alle niet essentiële winkels gaan vanaf 15 december 2020 dicht. Denk aan warenhuizen, tuin-

centra en kledingwinkels. Speciaal voor bouwmarkten wordt het mogelijk om spullen af te ha-

len. 

• Essentiële winkels als supermarkten, bakkers, slagers, de groenteboer en andere levensmid-

delenwinkels blijven open. Ook weekmarkten, drogisterijen, opticiens en thuiszorgwinkels blij-

ven geopend. 

• Contactberoepen als kappers, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders en sekswerkers moeten 

sluiten. 

• Fysiotherapeuten en tandartsen mogen wel doorgaan. 

• Locaties waar veel mensen samenkomen moeten ook dicht. Het gaat dan om musea, pretpar-

ken, dierentuinen en casino’s en theaters. 

• Gemeentehuizen, banken en uitvaarcentra (de maximale groepsgrootte bij uitvaarten blijft 

100) blijven wel open. Bibliotheken zijn alleen geopend voor het afhalen van boeken. Buurt-

centra blijven open voor kwetsbare groepen. Kerken, moskeeën en andere gebedshuizen blij-

ven gewoon open. 

• Hotels mogen open blijven, maar geen eten meer serveren, ook geen roomservice. 

• Sportscholen, zwembaden, sporthallen en sauna’s gaan dicht. 

• Sporten mag nog wel, maar alleen buiten. Doe dat ook zoveel mogelijk alleen. 

• Zowel basisscholen als middelbare scholen gaan vanaf 16 december dicht tot en met 18 janu-

ari 2021. Ze moeten weer zoveel mogelijk op online onderwijs overstappen. De uitzonderin-

gen zijn er voor leerlingen in het examenjaar, praktijkonderwijs en kinderen die extra begelei-

ding nodig hebben. 

• Alleen voor basisschoolouders met essentiële beroepen blijven er opvangmogelijkheden, dus 

voor mensen met cruciale beroepen als in de zorg, het OV, etc.) 

• Thuis mogen we per dag niet meer dan 2 mensen van 13 jaar en ouder ontvangen. Een uit-

zondering geldt voor 24, 25 en 26 december, de kerstdagen, dan is het maximumaantal 3 

personen van 13 jaar en ouder. Buiten mogen we met 2 zijn tenzij uit hetzelfde huishouden. 

• Een dringend advies voor iedereen die werkt, werk thuis. Ook een oproep aan de werkgevers, 

zorg dat personeel thuis kan werken. 

• Ook voor reizen met het OV geldt, reis alleen indien noodzakelijk. 

• Huisje huren elders in het land mag, maar ook dan gelden dezelfde regels, maak geen onnodi-

ge uitstapjes. 

• Niet noodzakelijke reizen naar het buitenland worden afgeraden en dat verzoek geldt tot half 

maart 2021 (was eerst tot half januari). De risico’s en onzekerheden zijn te groot. Buurlanden 

wordt gevraagd het reizen naar Nederland te ontmoedigen. 

“Met het vaccin wordt 2021 een jaar van hoop van licht aan het einde van de tunnel. Waar het 

de komende weken op aankomt, is nog meer veerkracht. Het klinkt zo eenvoudig, beperk zoveel 

mogelijk je contacten, maar wat is het moeilijk. Blijf elkaar daarbij helpen. Blijf ook geduldig 

naar elkaar en naar de mensen die in de zorg en op andere plekken dag in dag uit zo verschrik-

kelijk hun best doen voor ons allemaal. En maak er, ondanks alle beperkingen, een mooie en 

warme Kerst van. Dat wens ik u allemaal toe. We komen hier doorheen.  

Met elkaar. En voor elkaar,”  aldus premier Rutte. 

houd vol, blijf gezond en let op elkaar. 
(Zie voor alle maatregelingen www.rijksoverheid.nl) 


