
Voor de 2e keer kunnen wij op Koningsdag geen 

activiteiten organiseren. 

Maar toch wil het bestuur al haar leden een ca-

deautje bezorgen om te laten merken dat wij hen 

niet vergeten zijn en steeds aan hen denken. 

Daarom trakteren wij samen met deze KBObode-

Hoeven op een doos chocolade van Merci, die ge-

deeltelijk is gesponsord door Albert Heijn, van-

daar het logo van AH. Na de bloemenbon met 

moederdag 2020 en de kaars met kerstmis 2020 

is dit al de 3e traktatie in coronatijd en hopelijk 

de laatste. Het bestuur heeft in de loods bij onze 

penningmeester al die tabletten van Merci beplakt 

met een mooie sticker van onze eigen KBO. Het 

waren er in totaal 650. Onze bezorgers hebben 

wij wederom bereid gevonden om deze traktatie 

bij al onze leden te bezorgen. Bedankt daarvoor. 

Laten wij hopen, dat dit voorlopig de laatste trak-

tatie is en dat wij snel alle activiteiten weer kun-

nen opstarten. Ook het bestuur snakt naar actie. 

Als u deze tablet ontvangt, zullen al vele ouderen 

gevaccineerd zijn en beschermd tegen het coro-

navirus. Hopelijk zal de vaccinatie snel en voor-

spoedig verlopen. 
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Helaas zullen we dit jaar Koningsdag moeten vol-

gen op de televisie, maar wij hopen, dat we vol-

gend jaar met z’n allen weer in centrum Boven-

donk deze dag kunnen vieren. 

Bedankt voor uw geduld in deze coronatijd 

en hopelijk spoedig tot ziens.  

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

Na een donkere kerst een witte Pasen. (van onze voorzitter)

Als ik dit zit te schrijven dwarrelen de sneeuwvlok-

jes langs het raam naar beneden. Ik zeg tegen Ria: 

“ Kijk eens op de kalender welke dag het vandaag is, 

want het lijkt wel Kerstmis, terwijl Pasen al voorbij 

is”.  Koud, nat en daar nog veel nachtvorst bij. Vele 

plantjes, zowel in de tuin als op het land, zijn bevro-

ren. Maar ja, slecht voor de portemonnee, maar weer 

goed voor de tuincentra. Het is maar goed dat we 

over het weer niets te zeggen hebben, anders zou het 

net zo gaan als bij corona.  

Wat corona betreft is het niet meer te begrijpen hoe 

dit nu verder moet. Allereerst de verschillende soor-

ten vaccins: welke voor mensen ouder dan 60 jaar, 

dan weer een ander vaccin voor een andere leeftijds-

groep; probeer het maar te volgen. Dan de vaccinatie 

zelf: de een van een gezin moet naar Bergen op 

Zoom, de ander twee dagen later naar Breda. Het 

schijnt toch moeilijk te regelen te zijn om meer men-

sen uit één gezin gezamenlijk in te laten enten op 

één locatie. Laat ons hopen dat half de zomer alles 

weer een beetje normaal gaat worden, zodat we er 

weer op uit kunnen gaan en onze activiteiten weer 

kunnen opstarten. 

Wat de KBO zelf betreft is er weinig veranderd; we 

kunnen wel maar we mogen niets. Bij navraag bij de 

afdeling van de gemeente die er over gaat is weinig 

nieuws te melden. Wij, als KBO, vallen onder de-

zelfde regelgeving als de horeca, aldus de wetgever.  

Onze leden komen met vragen. Een ervan komt van 

de biljarters: als we allebei de vaccinaties tegen co-

rona hebben gehad en we houden afstand mogen we  

Vervolg op pagina 2 
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Werkzaamheden project Sint Janstraat 

 Naast de vervanging van de riolering en de bestrating wordt 

er aan gedacht om bij de herinrichting van de Sint Janstraat 

ter hoogte van de te plaatsen bloembakken, historische foto’s 

van de straat te plaatsen. Deze vormen daar dan een fraai 

contrast tussen de historie en het aanzien van het centrum als 

dat is klaar is. Natuurlijk wordt er een beroep gedaan op de 

Heemkundekring. Maar mogelijk zijn er nog leden die in hun 

verzameling van oude 

foto’s nog iets van de 

‘oude’ Sint Janstraat in 

bezit hebben. Als U ze 

wil laten scannen kunt 

U een e-mail sturen 

naar de gemeente die dan een afspraak met u zal maken. 

(s.huizerdekanter@halderberge.nl).Het Hertenpark ligt niet aan 

de Sint Janstraat. Toch biedt de herinrichting een unieke kans 

het park te verfraaien. In de Hertenlaan en een deel van de Sint 

Janstraat wordt een gescheiden rioleringstelsel aangebracht. Het 

hemelwater zal worden aangesloten op een vernieuwde water-

berging in het Hertenpark.  

Na een meeloopperiode van een half jaar kunnen we een nieuw bestuurslid 
voorstellen: 

Mijn naam is Harrie van Beers. Ik ben 70 jaar en sinds enkele maanden 

bestuurslid bij KBO Hoeven. Wij (Marij en Harrie) wonen 35 jaar in Hoeven, 

we hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen. 

Ik ga me bezighouden met enkele activiteiten en de invulling van het KBO-

gebouw in het te bouwen Dorpshuis dat in de Kerk van Hoeven gepland 

staat. Hierover worden jullie t.z.t. nader geïnformeerd. Als er binnenkort 

weer een  jaarvergadering  plaatsvindt,  zal ik U hierover verder informeren. 

Blijf gezond, dan zien we elkaar spoedig weer.  

Met vriendelijke groet. 

Harrie van Beers 

Fase Waar zijn de werkzaamheden Start- en einddatum Parkeren 

Fase 2 
Kruising Akkerlingen en kruising Tuin 
van Gerlagh 

5 april – 21 mei 
Tuin van Gerlagh 
Kerkplein 

Fase 3 Parkeerplaats De Halderberg 6 mei – 20 mei Kerkplein 

Fase 4 Raadhuisplein 18 mei – 8 juni Tuin van Gerlagh 

Voorstellen: Nieuw bestuurslid 

dan weer biljarten?  Het antwoord is duidelijk: de 

horeca is dicht, dus niet biljarten.  Een andere vraag 

komt van leden van de fietsclub: gaan we begin mei 

(6 mei) weer fietsen met de KBO?  Het antwoord op 

dit moment is nee. Mocht het veranderen, dan bren-

gen we de leden van de fietsclub hierover per mail 

op de hoogte.   

Wat de verhuizing naar de kerk betreft kan ik u nog 

niet veel vertellen. We hebben regelmatig overleg, 

maar we zijn er nog niet aan uit of onze wensen in-

gevuld kunnen gaan worden. Het enige dat ik u wel 

kan vertellen is dat er een lichtpuntje aan het eind 

van de tunnel te zien is. We wachten nu op meer 

licht, zodat we alles goed kunnen overzien. We hou-

den u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Over de Sint Janstraat hoef ik u niet veel te vertellen, 

hier gaat het net als bij elke verbouwing.  De lasten 

gaan voor de lusten uit is het spreekwoord. Het heeft 

zijn tijd nodig om alles netjes te krijgen en daar 

moeten we vertrouwen in hebben. 

Tot slot aan u allen in deze moeilijke tijd: pak eens 

vaker de telefoon om uw vrienden, buren en kennis-

sen te bellen, zodat de eenzaamheid iets verlicht 

wordt. Helpt op deze manier elkander om toch op 

afstand samen verder te kunnen gaan. 

Ad Wijnen- voorzitter 

Vervolg van pagina 1 
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Hier volgen een paar mogelijkheden om toch een bezoek te kunnen brengen aan uw familie of afspraak 

bij arts/ziekenhuis etc. 

PLUSBUS 

Woont u in Halderberge dan kunt u gebruik maken van de 

Plusbus. Deze bus rijdt binnen de gemeentegrens . De 

Plusbus heeft een liftinstallatie en is dus geschikt voor de 

mensen die slecht ter been zijn. De Plusbus haalt u thuis 

op. U kunt deze bus bestellen via telefoonnummer:  

0165 -313100. De kosten zijn € 2,50 per enkele rit. 

GRAAG GEDAAN 

Ook kunt u een beroep doen op deze vrijwilligers organisatie. Eveneens te bereiken op telefoonnummer: 

0165 – 313100. Het tarief is 30 cent per km. Plus € 2,50 per half uur. Indien het uitloopt zal max.  

€ 10,00 in rekening worden gebracht. 

DEELTAXI 

Iedereen kan reizen met de deeltaxi. U reist dan tegen het OV-deeltaxitarief. Om het reserveren van rit-

ten makkelijker te maken, kunt u bij de klantenservice een deeltaxipas aanvragen. Kunt u niet zelfstan-

dig reizen, dan komt u wellicht in aanmerking voor de Wmo-deeltaxipas. U reist dan tegen gereduceerd 

tarief. Voor het aanvragen van een Wmo- indicatie, kunt u contact opnemen met de gemeente via 

www.halderberge.nl of bel 140165. Voor het reserveren van een deeltaxi rit kunt u bellen naar  

088-0761000. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Deeltaxi.

Tel.: 088-0761900 en www.pzn-bv.nl

VALYS 

Aan het reisgebied en uw rit met Deeltaxi West-Brabant zijn 

grenzen gebonden. Wilt u verder reizen en is het openbaar ver-

voer geen optie, dan komt u wellicht in aanmerking voor Valys 

vervoer.  

Wilt u meer informatie over Valys en de kosten hiervoor?  

Kijk dan op www.valys.nl of bel naar 0900-9630. 

TOT SLOT 

Is het bovenstaande niet op u van toepassing, bent u in het bezit van een auto en wilt u graag anderen 

helpen?  Geef u dan op als vrijwilliger bij Graag Gedaan. 

Tel.: 0165 -313100 

Is het moeilijk of wellicht niet mogelijk voor u om met het open-

baar vervoer te reizen? 

Jonge bestuursleden gezocht. 
Voor de continuïteit van onze vereniging zijn wij naarstig op zoek naar rela-

tief jonge bestuursleden. Met name zijn wij erg geïnteresseerd in iemand 

met zowel een financiële als een administratieve achtergrond, die onze pen-

ningmeester zal kunnen bijstaan en opvolgen. Mocht u zich aangetrokken 

voelen tot het bestuur van KBO-Hoeven en met name in de functie van pen-

ningmeester, dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met 

onze secretaris dhr. Ton Wouters per email: secretaris@kbo-hoeven.nl ofwel 

telefonisch 0165-502945. Wij zullen u dan uitnodigen voor een  geheel vrij-

blijvend en vertrouwelijk gesprek met enkele bestuursleden. Schroom niet 

en neem contact op met onze secretaris. Wij zijn een bloeiende Hoevense 

vereniging met 650 leden en wij proberen dat zo te houden. Daar hebben 

we een sterk bestuur bij nodig en vandaar onze oproep. 

Het bestuur. 

KBO-Hoeven is op zoek 
naar jonge bestuurders 
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Ook dit jaar weer geen Fietsvierdaagse Hoeven. We moeten 

helaas nog een jaar wachten om jullie te kunnen ontvangen 

in ons Fietsvierdaagse centrum Bovendonk. 

We willen jullie wel de mogelijkheid bieden om gedurende de 

gehele maand mei zelf 1 of meerdere routes te fietsen. 

Op onze website fietsvierdaagse-hoeven.nl komen enkele 

routes  in verschillende windrichtingen te staan die je kunt 

downloaden om op een zelf te bepalen moment te gaan fietsen. 

Als je dan een leuke foto onderweg maakt van je alternatieve vierdaagse route en deze post op onze 

facebookpagina maak je nog kans op een leuke verrassing. 

De leukste inzendingen worden beloond met een kleine attentie. 

Dus laat je fantasie de vrije loop, download een route en stap op die fiets in een hopelijk zonnige mei-

maand! 

Wij zien jullie creatieve foto’s graag voorbij komen en hopen jullie volgend jaar weer in groten getale te 

mogen ontvangen op 26-27-28 en 29 mei 2022! 

Vriendelijke fietsgroeten, 

Bestuur Fietsvierdaagse Hoeven. 

 

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: 

Anne Vernes-van Bokhoven 83 jr. Hoeven 

Hans Sanderson  84 jr. Hoeven 

Jan Coraij 84 jr. Hoeven 

Ledenmutaties 

Zwaan en Pleun Heezen-Besselink 65 jaar getrouwd. 

 Woensdag 7 april 2021 waren Zwaan en Pleun 65 

jaar getrouwd (briljanten bruiloft).    Op woens-

dag 8 april heeft KBO-Hoeven in de personen van 

Gerda en Nic namens het bestuur en alle leden de 

felicitaties aan hen overgebracht. We deden dit in 

Het Punt in de ruimte van Surplus, waar Zwaan 

en Pleun zojuist genoten hadden van een heerlij-

ke warme maaltijd. 

Gerda overhandigde een bloemetje en Nic de ge-

bruikelijke enveloppe. Ook memoreerde Nic nog 

aan de vele activiteiten van de KBO, waaraan zij 

beiden hebben deelgenomen, 

zoals de wekelijkse activiteiten van Zwaan, na-

melijk rikken, jokeren, sjoelen en koersbal en die 

van Pleun zoals biljarten, koersbal, rikken en jokeren. Ook lieten zij samen zich zien bij heel veel andere 

activiteiten en bij de dagreisjes. Ook zijn zij hele prettige mensen om mee om te gaan. Vaak verblijven 

ze in Het Punt bij de KBO. Het lijkt wel hun tweede thuis samen met vele andere leden. Helaas is het 

afgelopen jaar door de corona heel eenzaam geweest en het is ook hen zwaar gevallen. Tevens zijn zij 

ook dit jaar nog 25 jaar lid van onze vereniging, maar dat vieren we later tijdens onze jaarvergadering. 

Verder wenst de KBO-Hoeven Zwaan en Pleun  nog vele mooie jaren samen met hun kinderen, kleinkin-

deren en achterkleinkinderen. 

 

Beste Fietsvierdaagse fietsers  

http://www.fietsvierdaagse-hoeven.nl


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 
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Afdelingen 

De basis van de KBO-Brabant wordt gevormd door de 291 Afdelingen die in buurten, wijken en dorpen 

georganiseerd zijn. Dit grote aantal Afdelingen staat borg voor fysieke nabijheid tot de leden. Vanuit de-

ze Afdelingen zetten vele duizenden vrijwilligers zich dagelijks in om ontmoeting tussen ouderen te orga-

niseren, concrete diensten aan te bieden als ouderenadviseur, cliëntenondersteuner, belastinginvulhulp 

of thuisadministrateur en door activiteiten te organiseren op het gebied van cultuur en recreatie. Zo ook 

door de KBO Afdelingen Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Stampersgat en de PCOB-Afdeling Halder-

berge die de gemeentelijke Kring Halderberge/SOH vormen. 

Kringen 

Kringen krijgen een steeds belangrijkere rol in de belangenbehartiging van senioren op lokaal niveau. 

De ontwikkeling dat gemeenten steeds meer taken krijgen in het sociaal domein als gevolg van de grote 

decentralisatie door het rijk, vormde eerder een belangrijk motief om de Kringen een leidende rol te ge-

ven ten aanzien van beleidsinhoudelijke zaken die zich op lokaal niveau afspelen.  

De Kringen vormen middels de Kringraden een platform voor Afdelingen om tot uitwisseling van ervarin-

gen te komen. 

De Kringbesturen pakken Afdeling-overstijgende zaken op en ondersteunen Afdelingen desgevraagd bij 

specifieke vraagstukken. Verder hebben Kringen een belangrijke taak in de behartiging van de belangen 

van senioren in de gemeente. 

Kring Halderberge wordt door de gemeente betrokken bij zaken/beleid die ouderen betreffen en is ver-

tegenwoordigd in de Sociaal Domein, de kerngroep eenzaamheid (‘Naar een hechte gemeenschap’), het 

platform dementie (Dementie vriendelijke gemeente), de werkgroep Langer thuis wonen, Kopgroep Alli-

antie ‘Iedereen doet mee’, in het bestuur van de dienstenorganisatie Graag Gedaan en de adviesraad 

van de woningcorporatie Woonkwartier. 

Algemene info over organisatie KBO-Brabant 

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


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

KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  

25 mei 2021. 

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u 

inleveren tot uiterlijk 13 mei 2021.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

Deze maand weer een kruiswoordpuzzel,  

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

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 

10 vuurwapen 12 platzak 14 grote bijl 15 

aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. Vnw 

21 afvaardiging 23 Verenigde Naties 24 

Europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 

27 zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 

34 grappenmaker 36 snelle loop 37 

vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 En-

gels bier 42 voertuig 43 hoofddeksel 44 

nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 

51 zonderling 53 hoofddeksel 55 opstoot-

je 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 

63 bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 

67 waterplant 68 herkauwer 70 overblijf-

sel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gou-

den tientje (afk.) 4 koraaleiland 6 eens 

7 notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 ge-

bogen lijn 10 kampeerwagen 11 intiem 

13 balsport 15 telwoord 16 seconde 

17 deel v.e. boom 18 vorderen 21 aan-

wijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eet-

bare stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 

31 zangstem 33 papegaai 35 bedorven 

36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 

42 kerkbewaarder 43 kaartspel 45 staat 

47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende 

grond 50 rijgsnoer 52 soort hert 54 re-

tour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 

61 niveau 62 indianentent 65 een zekere 

67 watering 69 deo volente (afk.) 

70 rooms-katholiek (afk.). 

Puzzelpagina 
Oplossing kruiswoordpuzzel uit KBObodeHoeven 04: LENTEKRIEBEL

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/
mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl



