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14e jaargang - nummer 03 maart 2021 

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 

Pastor Peter Derks heeft de Bernardusparochie verlaten 
Eind januari werd de parochianen medegedeeld, dat Peter Derks een andere functie heeft aangenomen. 

Hij gaat werken in Tilburg-Noord bij de Peerke Donders parochie, dichter bij zijn woonplaats. De parochie 

hoort bij het bisdom Den Bosch. 

Pastor Derks heeft op zondag 7 februari in onze kerk afscheid genomen tijdens de dienst van 9.30 uur. 

Woordje van de voorzitter 
Beste leden van onze KBO, 

als ik dit verhaal schrijf is het 10 graden onder nul 

met een koude wind erbij. Onlangs kwam op de 

televisie dat wij geen strenge winters meer zou-

den krijgen, terwijl het nu niet veel scheelt of er 

nog een Elfstedentocht zou kunnen komen. 

Na een lange regenperiode is het grondwaterpeil 

nu weer op het oude pijl van 3 jaar terug, las ik, 

dus we hebben weer voorraad om van de zomer 

te kunnen gaan beregenen.  

De St. Janstraat ligt gelukkig weer dicht. Ook de 

kruising Akkerlingen-St. Janstraat hebben ze ge-

lukkig op de zaterdag voor de vorstperiode nog 

snel dicht gestraat, anders hadden we met een 

probleem gezeten. Nu is het wachten op de aan-

besteding van het gehele traject zodat men kan 

gaan beginnen met de inrichting van de St. 

Janstraat. 

Wat Corona betreft schiet het niet op; men weet 

niet hoe het nu verder moet met het vaccineren. 

Dan mogen de ouderen weer eerst, nu de mensen 

met overgewicht zag ik op de tv. Dat zou wel ge-

makkelijk zijn want als we de tv. mogen geloven 

is de helft van Nederland te zwaar, dan wordt het 

vaccineren een stuk makkelijker. 

Wat de KBO betreft is er weinig gebeurd, nog 

steeds geen activiteiten in het vooruitzicht. Hoe 

jammer ook, doch we hebben het niet in de hand. 

Hetzelfde geldt voor het reizen bij de KBO, men 

wil, maar mag nog niet. Hoop doet leven wordt er 

wel eens gezegd, laat ons dat maar doen. 

Wat de verhuizing naar de kerk betreft, kan ik het 

volgende vertellen: Ik heb de vorige  maand ver-

teld welk wensenpakket bij de gemeente ligt. We 

hebben met ons  bestuur, de architect en wethou-

der Melisse aan tafel gezeten om alles nog eens 

goed door te nemen en te kijken naar:  

HOE VERDER. Onze wensenlijst is doorgesproken 

en de troeven liggen nu bij de gemeente. Wij 

wachten hun reactie af. Ik hoop u hier de volgen-

de maand verder over te kunnen vertellen. 

Tot slot hoop ik namens ons bestuur, dat u allen 

gezond mag blijven en dat we weer snel met alles 

aan de gang kunnen gaan. 

Ad Wijnen,  Voorzitter. 

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

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

Tot nader bericht zondag 10.00 uur. 
(30 personen) aanmelden via 
mail reserverenkerkdienstde-
baai@gmail.com 

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

Tot nader bericht zondag 09.30 uur. 
(30 personen) vooraf aanmelden 
0165 5021336 (ma, wo en vr. 
tussen 09.30 en 11.30 uur). 

Overzicht Kerkdiensten 
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Lieve mensen van de ‘Handwerkclub’ van KBO-Hoeven. 
Het is me het jaartje wel zeg!! Al bijna 10 maan-

den geen club. Allen thuis zitten, nergens naar 

toe, niet bij elkaar op visite. Corona! Corona! dat 

hoor je alleen. En lieve mensen, dit duurt al zo 

lang.  Je krijgt een kort lontje, wordt gauw krib-

big. Je kan niet bijpraten, een kaartje leggen, of 

een spelletje doen.Ik ben jullie niet vergeten 

hoor, het gehele jaar aan jullie gedacht, een 

schortje voor allemaal genaaid, een kaartje ge-

stuurd en met Kerst een cadeautje. We zijn alle-

maal nog bezig te breien voor Albanië. Ik heb be-

richt gekregen uit Albanië. De meneer vroeg of de 

brei-oma’s er nog waren en nog steeds breiden? 

Ik heb alles beneden uit de kasten netjes in dozen 

gedaan. Wel 10 dozen vol!! Mijn dochter Els 

brengt het naar Maasdijk. Daar is het depot en 

vandaaruit gaat elke maand een vrachtwagen vol 

naar Albanië. Dus stil zitten hoeven jullie niet. Zo, 

ik heb jullie weer van alles op de hoogte gebracht. 

Heel veel lieve groetjes van Saar. 

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 

Prikpost Hoeven. De Helderberg 54 - Hoeven,  
ma - do 07.00 - 10.00 uur. 
Vrije inloop: geen afspraak nodig. 

Twintig twintig heeft me niks gebracht! 

Mij hoor je nooit zeggen 

Dat we samen meer kunnen dan alleen 

Want als ik even verder kijk, ontdek ik 

Spanning en onrust om me heen 

Elke week voelde ik minder 

Verbinding met mensen die me dierbaar zijn 

Ik voelde 

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 

En zeg me vooral niet 

Er zit iets moois in iedere dag 

Want hoe je het ook wendt of keert 

Ik heb dit jaar stilgestaan 

Je zult mij nooit horen zeggen: 

Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes! 

 
Lees het gedicht nu van onder naar boven! 

Dit gedichtje is ingestuurd door Saar van der Veeken 

De twee kanten van 2020 

mailto:mantelzorg.halderberge@surplus.nl
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200 van de 284 Afdelingen van KBO-Brabant heb-

ben in december 2020 via een gesponsorde actie 

hun leden verrast met een pakketje of andere at-

tentie, om in tijden van corona contact te houden 

met hun leden en iets voor ze te doen. Zij hebben 

in totaal voor 435.000 euro uitgegeven. Er waren 

o.a. gevulde tasjes, banketstaven, kerststollen, 

worstenbroodjes, chocola, oliebollen, bloemen, 

zelfgemaakte tijdschriften, puzzels, kerstversie-

ringen, kaarsen, gevulde bekers en waardebon-

nen van lokale winkels (om die ook te steunen!). 

Heel veel Afdelingen hielden ook in het afgelopen 

jaar al contact met de leden door attenties uit te 

delen. Met de kerstactie zijn in totaal ongeveer 

84.000 mensen bereikt. Ongeveer 2900 vrijwil-

ligers zorgden voor het klaar maken en bezorgen 

van de attenties. Wij hebben van een aantal fond-

sen/sponsoren bedragen toegezegd gekregen 

voor deze decemberacties. Samen een bedrag 

van 45.000 euro. Omdat de uitgaven voor de ac-

ties nogal varieerden leek het ons het meest eer-

lijk om naar rato van het aantal leden een bedrag 

toe te kennen.   
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Reactie KBO-Brabant op de kerstacties 2020 van Afdelingen. 

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  

Overleden leden:   

Tinus Delterne 
Burgh-
Haamstede 

87 jr. 

Willy Reijnders-Goorhuis  Hoeven 90 jr. 

Tonny van de Kar-Bierbooms Hoeven 89 jr. 

Riet Embregts-Dingenouts  Hoeven 96 jr. 

Ledenmutaties 

Het volgende nummer van de  

KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  

23 maart 2021.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u  

inleveren tot uiterlijk 11 maart 2021.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

Zie voor een collage van foto’s van deelnemende 

Afdelingen onze website:  

https://www.kbo-brabant.nl/fotos-kerstactie-2020

-afdelingen/ 

Alle vrijwilligers en besturen: hartelijk dank voor 

jullie geweldige inzet! 

Ook onze KBO-Hoeven deelde hierin mee en ont-

ving een mooi bedrag van € 342,00. 

 

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

KBO-Hoeven 

Deze foto vind je ook op die website 

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 

https://kbo-hoeven.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/fotos-kerstactie-2020-afdelingen/
https://www.kbo-brabant.nl/fotos-kerstactie-2020-afdelingen/
https://www.halderberge.nl/coronavirus
mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl


Oplossing van de woordzoeker uit de KBObodeHoeven van februari 2021. 

Er zijn 14 inzendingen gekomen voor de oplossing van de puzzel van februari 2021. Er waren voor de 
inzenders eenmalig 3  prijsjes ter beschikking gesteld. De oplossing was S N E E U W K E T T I N G  

De winnaars zijn:   1 Mien Antonissen-Smits 

    2 Olga de Korte-Stormmesand  

   3 Karel van de Pol 

De winnaars hebben het boekje ‘Meer doen met WhatsApp’ reeds in hun brievenbus ontvangen. 

Puzzelpagina 
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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. 

AFSTOPPEN 

ATOOM 

BARITON 

BESJE 

DUIKLESSEN 

EERSTEKLAS 

FLANK 

GEWAAD 

GIEREN 

GODEN 

HALSTER 

HANEKAM 

HANGMAP 

HAREM 

JARIG 

JEUKEN 

KAKEN 

KNOTTEN 

KRAAMFEEST 

MEELZAK 

MOTIE 

NAGELVAST 

OORARTS 

PERRON 

RONDOM 

SCENE 

SCHUIFMAAT 

SNEEUWEN 

STAAR 

TAALFOUT 

TIKKEN 

TOVERFLUIT 

TURNER 

ULAAN 

VADEM 

VEDEL 

VOGELNEST 

VUREN 

WAAIERPALM 

WEGENATLAS 

ZEVEN 

ZWEEFTREIN 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het 

coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons 

Zomerfair organiseren. We hebben verrassend veel ambachtelijke talenten 

in onze achterban, zoals Bert van Houten die miniatuurkermissen maakt. 

Na zo’n lang isolement willen we er deze zomer een echt feestje van ma-

ken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel 

standhouders én bezoekers. Bent u lid van KBO-Brabant en wilt u uw werk 

voor een groter publiek exposeren en wellicht verkopen? Vul dan op 

https://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ uw gegevens in. Het verplicht tot 

niets, dit is een eerste inventarisatie. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij 

aan de slag met het organiseren en nemen wij contact met u op. Indien u 

wel creatief maar niet digitaal bent, bel dan naar Jacquelien Cuppers van 

KBO-Brabant: 073 – 644 40 66. 

Leden van KBO-Hoeven kunnen ook contact opnemen met onze secretaris 

Ton Wouters secretaris@kbo-hoeven.nl tel.nr. 0165-502945 

Deadline voor aanmelding: 28 februari 2021. 

Ons Zomerfair 2021 

mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl

