
De feestdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar is 

van start gegaan. Voor de meesten van ons wa-

ren de feestdagen niet zo leuk als andere jaren, 

laat staan gezelliger. Ik kijk naar mijzelf. Anders 

komen de kinderen en kleinkinderen, sommigen 

al met aanhang, allemaal op één van de feestda-

gen om gezellig samen te zijn met eten en drin-

ken. Nu konden we zelf elke dag naar één van de 

drie om daar de dag gezellig door te brengen. 

Velen van ons ondervonden hetzelfde als wij en 

dan gaat het nog wel. Ik heb dikwijls aan mensen 

moeten denken, die de dagen alleen of met zijn 

tweeën hebben moeten doorbrengen. Ik heb er 

verschillende gesproken die dan zeggen: voor mij 

hoeft het niet meer, terwijl ze toch nog goed ge-

zond zijn. Ik wil tegen deze mensen, die zich een-

zaam voelen, zeggen: pak de telefoon en bel, 

zoek contact en schroom niet. Het nieuwe jaar is 

er en eigenlijk is niets veranderd. Ik denk dat het 

nog lang gaat duren voor Het Punt weer open 

mag gaan, hoe erg dat ook is. De ziekenhuizen 

liggen vol en de afname van coronabesmettingen 

gaat langzaam. Het virus blijkt een sluipmoor-

denaar, als men het echt krijgt. Ik spreek wel 

eens mensen die 6 of 8 weken in het ziekenhuis 

hebben gelegen. Hoe moeizaam het is om weer 

de oude te worden. Ze hebben geen lucht, zo ver-

tellen ze tegen mij. Ik hoop dat GGD en de huis-

arts het vaccin snel kunnen gaan toedienen, zodat 

we vrij zijn om naar elkaar kunnen gaan om el-

kaar te ontmoeten en dat we onze activiteiten 

kunnen opstarten. In Nederland is het vaccineren 

nu echt begonnen. Voor de rest gebeurt er eigen-

lijk niet zo veel. Als ik naar St.Janstraat kijk, con-

stateer ik dat het daar lang duurt. Dan ligt de ene 

kant open langs de kerk, dan weer de andere 

kant. Vandaag open graven, leidingen erin en 

weer dichtgooien, en een paar dagen later weer 

precies hetzelfde , weer open en dicht.  Maar dan 

de bouwwereld, dat gaat snel??? Op de grond van 

de voormalige Reuzelaar, welke 3 jaar braak heeft 

gelegen, zijn nu in ieder geval mooie huizen ge-

bouwd. Het is er een mooi klein woongebied ge-
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worden. Wat het Kompas en de Lindelommer be-

treft, daar gaat het niet zo hard. Ik heb begrepen 

dat er nog geen tekeningen klaar zijn voor wat en 

hoe er gebouwd gaat worden. Ook over de omge-

ving van ‘t Tapperijke en de Troubadour wordt al 

jaren gepraat. Maar daar blijft het dan ook bij. En 

dan komen we bij de kerk en haar omgeving. Men 

wil de kerk de functie van een gemeenschapshuis 

gaan geven. De doelstelling van de gemeente is 

dat straks alle gebruikers van Het Kompas met 

hun activiteiten naar de kerk gaan. De gemeente 

heeft een verzoek bij Surplus en onze KBO weg-

gelegd of wij mee willen verhuizen naar de kerk.  

Wij, als KBO, zitten nu eigenlijk goed maar willen 

wel wat meer ruimte hebben. Dat is bij de ge-

meente bekend. De onderhandelingen lopen nog, 

met de afspraak, dat als wij gaan verhuizen, wij 

in de kerk onze eigen ruimte en bar krijgen en dat 

onze vrijwilligers gewoon dat kunnen blijven doen 

wat ze nu doen. Aangezien er in Hoeven veel 

vraag naar seniorenwoningen is, hebben wij sa-

men met de woningstichting aan de gemeente 

een plan voorgelegd voor de bouw van een flat 

met 22 appartementen voor senioren uit Hoeven, 

achter de kerk. Met Surplus is hier over gespro-

ken en aan hen is gevraagd of zij daar bereid zijn 

Zorg op Maat te gaan leveren. We hebben ook 

met de Woningstichting gesproken over de uitgif-

te van seniorenwoningen in Hoeven. Steeds vaker 

zien we dat mensen van buiten Hoeven zich hier 

komen vestigen, waar niets op tegen is, als onze 

eigen mensen dan niet hoeven te wachten en in 

hun eigen woonomgeving kunnen blijven. Het 

antwoord is dat de regel bij KLIK voor WONEN  

tegenwoordig is dat men zich overal kan laten in-

schrijven. Hier hebben wij bezwaar tegen ge-

maakt.  

Tot slot wens ik allen namens het bestuur ieder 

een gezond 2021 toe met hoop dat de corona snel 

het land uit gaat. 

Ad Wijnen  voorzitter. 

Vaccin tegen COVID-19 
Actuele informatie over het vaccineren vind je op  de website 
van https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins 

Ook op onze website kbo-hoeven.nl houden we jullie zo goed 

mogelijk op de hoogte. 

Tot nader bericht zijn er nog geen activiteiten bij KBO-Hoeven 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins
http://www.kbo-hoeven.nl
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Bij deze wens ik iedereen een gezond en voorspoedig 2021! 

Ik hoop dat het jullie goed gaat en dat de tijd van beperkingen jullie 

niet te veel parten speelt. Ik kan me goed voorstellen dat deze winter-

maanden tot nu toe de lastigste zijn van de afgelopen maanden. Van 

harte hoop ik dat jullie nog even volhouden en er het beste van maken. 

Als er mooie momenten zijn moeten we daar nu extra van genieten en 

met een glimlach op het gezicht leeft het al een stuk makkelijker. Ik 

denk veel aan jullie en dat houdt ook mij op de been. Lieve groeten en 

berichten met de post of op de mail heb ik zeker in de kersttijd zeer 

gewaardeerd. Hiervoor hartelijk dank. Ben me in de tussentijd met mijn 

eigen oefeningen mobiel aan het houden, zodat ik straks niet stijver 

ben dan jullie. Elke dag heb ik gelukkig met mijn hond Sammy een 

wandeling om een frisse neus te halen. Het valt niet altijd mee, zeker 

als het weer niet uitnodigt om de deur uit te gaan. Dit zullen velen van 

jullie ook wel herkennen denk ik zo. Mochten jullie toch ideeën nodig 

hebben om in beweging te blijven kan mijn beweegboekje ‘in de ban 

van bewegen’ met toebehoren je het nodige zetje geven. En bedenk, 

het is niet alleen voor jezelf maar ook leuk voor kennissen en kleinkin-

deren. Lieve groeten en blijf allemaal gezond, Conny. 

 

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 

Uitleenpunt medische hulpmiddelen is i.v.m. het coronavirus gesloten. 
In noodgeval bel 06-37653046 Ann Matthijssen 

Conny de Vries, docente seniorengym KBO-Hoeven 

Perspectief februari 2021 
Al zoekend op internet kun je iets lezen over de lege dagen in janu-

ari. Na Kerst en Nieuwjaar kom je terug in je bekende ritme. Kerst 

en Nieuwjaar waren altijd verwachtingsvolle en drukke dagen ge-

vuld met (klein)kinderen, kokkerellen in de keuken, boodschappen 

doen. Waren !  want de voorbije Kerst en Nieuwjaar waren anders. 

Alles is opgeruimd in huis. De kamer is leger. Wat kun je doen om 

niet somber te worden ? Blijf je ritme en routine vasthouden, geef 

jezelf een opdracht en vooral, wees aardig voor jezelf. Wat kunnen 

we doen om er aan mee te helpen dat de virussen  (Wuhan, Britse, 

Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse, Russische) bij ons stoppen ? Volhouden om de maatregelen serieus te ne-

men, ook al betekent dat terughoudendheid in contacten. Dan krijgen de virussen geen kans om rond te 

gaan. Het vaccin tegen de virussen is er nu en dat geeft perspectief dat we over enige tijd weer vrijer 

kunnen zijn.  Wanneer zijn we aan de beurt ?  Als je niet in de zorg werkt, niet in een verpleeghuis 

woont en ouder bent dan 60 jaar, dan vanaf half maart. Naar het er nu naar uitziet ontvangt u vanaf 

maart een uitnodiging. Wanneer u aan de beurt bent hangt van uw leeftijd af. De oudste mensen mogen 

het eerst. Voor mensen die niet mobiel zijn, geldt dat ze bij de huisarts het Moderna-vaccin zullen krij-

gen. Bent u nog wel goed ter been, dan kunt u bij de GGD een afspraak maken en krijgt u daar het Mo-

derna- of BioNTech/pfizer-vaccin.  (gegevens van dagblad NRC). (Omdat de vaccinatie sterk afhankelijk 

is van de toelevering van het vaccin kunnen de genoemde tijden steeds aangepast worden, actuele infor-

matie vind je op onze website.) 

mailto:mantelzorg.halderberge@surplus.nl
mailto:yonnegrans@gmail.com
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Op onze website van KBO-Hoeven vind je altijd het laatste nieuws. kbo-hoeven.nl                  
Met veel informatie, foto’s en het laatste nieuws  

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:  

Eugène van Oorschot  Etten-Leur 

Anny Quirijnen-Bastiaansen  Hoeven  

Ineke van Oosterhout-Gelens  Hoeven  

Anny van den Oetelaar-Koevoet Hoeven  

Ledenmutaties 

Het volgende nummer van de  

KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  

23 februari 2021.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u  

inleveren tot uiterlijk 11 februari 2021.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

Seniorencarnaval KBO-Hoeven 2021. 

Ook KBO-Hoeven met 660 leden betreurt het zeer, dat 

carnaval 2021 geen doorgang kan vinden vanwege de co-

rona-crisis. Het is uiteindelijk een zodanige Brabantse tra-

ditie, dat we het erg zullen missen. Maar wij hopen en 

vertrouwen erop, dat het in 2022 wel doorgang kan vin-

den en dan doen we het dubbel over. Helaas kunnen wij 

geen programma presenteren zoals andere jaren. 

Reeds vanaf 2012 vieren wij op maandagmiddag het seni-

orenbal in de Troubadour met tussen de 60 en 80 deelne-

mers en het is er altijd erg gezellig. Echter voor dit jaar 

helaas niet, maar volgend jaar dus, 2022, gaan we weer 

knallen. Wij wensen de Peejenzaaiers, ondanks alles, veel 

succes toe bij wat zij toch organiseren en petje af voor 

het doorgaan van de carnavalskrant. 

Bestuur en leden van KBO-Hoeven. 

Foto’s van de carnavalsmiddag 2020 

 CORONAVIRUS: Voor informatie over het coronavirus,  
verwijzen wij u naar de website van de Gemeente Halderberge:     
https://www.halderberge.nl/coronavirus  

KBO-Hoeven 

https://kbo-hoeven.nl/
https://www.halderberge.nl/coronavirus


Oplossing van het kruiswoordraadsel  uit de 

KBObodeHoeven van januari 2021. 
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 n a c h t v o r s t j e  

Woordzoeker 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen 

elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de 

oplossing. 
AASETER 
AGEREN 
ALBINO 
BEULEN 
BEWEGING 
BORDES 
CREATINE 
DAGVLINDER 
DELER 
DOKKEN 
DONATIE 
DOORKOMEN 
DRIEBANDEN 
EICEL 
GAREN 
GOKJE 
GRIET 
HIAAT 
HOGESCHOOL 
HORIG 
INBOETEN 

IRRITANT 
KOETSJE 
KORAN 
KRUISBOOG 
LEESWOEDE 
MELKDISTEL 
NABLOEI 
NOTIE 
ONTZAG 
ONZIN 
PANTYKOUS 
PARDON 
PASEN 
PERSEN 
PICOBELLO 
PIOEN 
REGAAL 
SANITAIR 
STORTBUIEN 
TOTAAL 
ZUINIGHEID 

Los de woordzoeker op, stuur uw oplos-
sing per email naar  
bodehoeven@ziggo.nl 
Onder de goede oplossingen verloten we 

3 boekjes ‘Meer doen met WhatsApp’ 

Overzicht Kerkdiensten 
PKN Oudenbosch Fenkelstraat  Tot nader bericht alleen internetdiensten www.pkn-oudenbosch.nl 

PKN Etten-Leur  De Baai  
www.protestantsettenleur.nl/ 

t/m eind febr zondag 10.00 uur. 
(30 personen) aanmelden via 
mail reserverenkerkdienstde-
baai@gmail.com 

RK St. Jan de Doper  
www.bernardusparochie.nl/ 

t/m eind febr zondag 09.30 uur. 
(30 personen) vooraf aanmelden 
0165 5021336 (ma, wo en vr. tussen 
09.30 en 11.30 uur). 

Meer doen met WhatsApp 
voor Android 

mailto:bodehoeven@ziggo.nl
https://www.pkn-oudenbosch.nl/
http://www.protestantsettenleur.nl/
mailto:https://www.bernardusparochie.nl/
mailto:https://www.bernardusparochie.nl/
https://www.bernardusparochie.nl/

