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Waar gaan we heen de komende tijd met de KBO??
De vorige keer dat ik een stukje schreef dwarrelden de sneeuwvlokjes naar beneden, nu 13 mei
schijnt volop de zon, heerlijk weer om al buiten te
zitten.
Wat corona betreft blijft het aan de gang, de afgelopen weken zijn er ook weer leden van ons
ontvallen vanwege corona. Ondanks dat er al velen zijn ingeënt, komen we er niet gemakkelijk
geheel van af. Dit houdt in, dat we onze activiteiten maar langzaam weer open kunnen gaan stellen. Zoals fietsen, wandelen, jeu de boules, walking football en mogelijk een aantal binnenactiviteiten. Wij houden per email of per brief de
deelnemers per activiteit op de hoogte van de
ontwikkelingen. Dus houdt de email en post in de
gaten.
Wat de Sint Janstraat betreft wordt er veel overhoop gezet, de oude riolering moet eruit en nieuwe nutsvoorzieningen gaan erin. Voor de kerk is
men begonnen met het nieuwe straatwerk, wat al
een mooi zicht geeft straks voor het geheel. Maar
het is nog niet klaar, ik denk dat we er het hele
jaar nog mee zitten, maar dan heb je ook wat.
Gaan we naar de kerk toe of blijven we zitten??
Bijna twee jaar geleden werden we benaderd door
de gemeente of we mee wilden werken aan de
verplaatsing van Het Punt naar de kerk toe. De
reden was dat Het Kompas zou worden gesloopt
en dat we met alle verenigingen naar de kerk
zouden gaan verhuizen, dus ook de KBO en Surplus. Daar schrokken wij van want wij hebben samen nu zo een mooie ruimte voor onze mensen.
Wij zouden aan de zijkant in de kerk komen met
een eigen sleutel, eigen ingang voor onze eigen
ruimte. Achteraf bleek dat daar geen ruimte genoeg was voor ons, dus ging de architect weer
aan het tekenen. Gezien de ruimte die nodig is
voor KBO en Surplus moest deze gezocht worden
niet in, maar naast de kerk. Er wordt nu een
ruimte gecreëerd naast de kerk aan de westkant,
waar de KBO en Surplus ieder een eigen ruimte
krijgen met eigen sleutel, ingang, keuken welke
we zelf verder kunnen invullen en waar de biljarten, de tafels en stoelen met een eigen bar verder
hun plaats kunnen krijgen. Wij als bestuur hadden liever blijven zitten waar we nu zitten in Het
Punt, maar omdat we niet alleen voor onszelf op
deze wereld zijn en we verder moeten kijken naar
de toekomst denk ik, dat we de gemeenschap
moeten dienen door alle activiteiten voor jong en
oud onder een dak te krijgen. Dat was een goede
reden om de intentieovereenkomst te tekenen.

Wij als KBO hadden u natuurlijk op onze jaarvergadering van maart bij willen praten, maar vanwege corona hebben we dit niet kunnen doen. Wij
hopen dat we voor de zomervakantie de mogelijkheid krijgen om u fysiek in het Kompas hier nog
verder over toe te lichten, en anders via deze
KBObode Hoeven.
Het geheel rond de kerk ligt nu bij de gemeenteraad. Er komt nog een speciale commissievergadering in juni en daarna in de raadsvergadering
van juli om tot besluitvorming te komen. Het is de
bedoeling om eind van het jaar alle vergunningen
binnen te hebben om het dan te kunnen gaan
aanbesteden zodat begin volgend jaar de bouw en
verbouw kan beginnen. Wij houden u op de hoogte.
Ad Wijnen - voorzitter

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
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Onderzoek activiteiten
In onze KBObodeHoeven van april hebben we een bijlage gestopt om te onderzoeken of er behoefte bestond aan het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Daar is door ongeveer 40 leden op gereageerd. Over
de voorlopige uitslag van dat onderzoek hebben we binnen het bestuur gebrainstormd. Door dat overleg
kwamen we tot de conclusie dat er een drietal zaken zo veel werden genoemd dat we het de moeite
waard vonden om die drie activiteiten een eerste aanzet willen geven om verder te ontwikkelen. Die drie
zaken waren:


het ontwikkelen van thema-avonden



het opzetten van een aantal muziekvoorstellingen



het ontwikkelen van een KBO-quiz

Voor deze drie activiteiten zullen we vanuit het secretariaat een voorstel ontwerpen om te bezien of we
daar een levensvatbaar model voor kunnen ontwikkelen. We willen iedereen die de moeite heeft genomen om te reageren daarvoor hartelijk bedanken. U zult te zijner tijd in de Bode kunnen lezen hoe en
wat we verder gaan ontwikkelen. Daar zullen we echter binnen het bestuur eerst nog wel eens verder
over moeten overleggen. We hopen wel dat jullie straks ook reageren als we voor een van de genoemde
activiteiten iets organiseren. Bij de genoemde antwoorden waren er ook een aantal bij met activiteiten
die we als KBO toch al organiseren. We verwijzen jullie daarvoor naar het overzicht van onze al bestaande activiteiten die we elke maand in de KBObodeHoeven vermelden. Voor de begeleiders bij de verschillende activiteiten kun je altijd informeren bij Nic van Dongen.
Hebt U de enquête nog niet ingevuld ? U kunt die nog inleveren tot 15 juni.
Bij: Ton Wouters, Arnoutlaan 16, Hoeven, email secretaris@kbo-hoeven.nl
Jan Schrauwen, Lekebroedersstraat 3, Hoeven, email schrauwe@hetnet.nl
Zij die ook de digitale KBObodeHoeven ontvangen kunnen de enquête ook digitaal invullen en
versturen met de bijgaande link in de email.

Surplus deelt mee in de traktatie van KBO-Hoeven.
Woensdag 28 april brachten Ad Wijnen en
Nic van Dongen namens het bestuur van KBO
-Hoeven een bezoek aan de Huiskamer van
Surplus in Het Punt. Onze voorzitter Ad overhandigde aan Jet van Es van Surplus een tablet chocolade van Merci, voorzien van een
KBO-sticker, als blijk van waardering van de
hele KBO. Alle Surplus medewerkers en hun
vrijwilligers kregen ook deze traktatie, die wij
een dag eerder op Koningsdag al hadden afgegeven bij al onze 645 leden. Beter een goede buur dan een verre vriend geldt zeker voor
de mensen van Surplus. De samenwerking in
Het Punt verloopt uitstekend. De professionele organisatie van Surplus en de vrijwilligersorganisatie KBO
-Hoeven vullen elkaar prima aan. Wij hopen deze samenwerking nog in lengte van dagen te mogen behouden en danken Surplus hiervoor.

Werkzaamheden project Sint Janstraat
Fase

Waar zijn de werkzaamheden

Start- en einddatum

Parkeren

Fase 3

Parkeerplaats De Halderberg

6 mei – 20 mei

Kerkplein

Fase 4

Raadhuisplein

18 mei – 8 juni

Tuin van Gerlagh
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Belastinggeld terugvragen ook al heb je geen aftrekposten
Bijna alle Nederlanders, die van de Belastingdienst een uitnodiging hebben ontvangen om aangifte Inkomstenbelasting te doen, hebben dat de afgelopen maanden ook weer gedaan. Vanwege corona hebben
overigens al degenen die een machtiging hebben gegeven aan een derde persoon ook dit jaar weer automatisch uitstel gekregen tot 1 september 2021. De meeste leden van onze KBO-afdeling hebben hier
echter geen gebruik van gemaakt. De Belastinginvulhulpen hebben weer een behoorlijk aantal mensen
geholpen met het regelen van hun belastingzaken.
Voorts willen we graag het volgende onder de aandacht brengen:
Ouderen die geen uitnodiging van de Belastingdienst hebben gekregen om aangifte te doen en ook geen
aftrekposten hebben, denken misschien, nou dat is makkelijk dan hoeven we niets te doen. Toch kunnen
veel van deze ouderen als ze een aanvullend pensioen hebben nog een aardig bedrag terugvragen van de
Belastingdienst. Dit heeft te maken met een steeds hogere ouderenkorting, waarmee een pensioen- en/of
verzekeringsmaatschappij bij de uitkering van een aanvullend pensioen geen rekening mag houden. Het
zal dus in veel gevallen de moeite waard zijn om na te gaan of je voor deze teruggave in aanmerking
komt. Tot 31 december 2021 kun je deze belasting nog terugvragen vanaf het belastingjaar 2016.
Zo kan het ook verstandig zijn om ieder jaar na te gaan of je eventueel in aanmerking komt voor zorgtoeslag en/of huurtoeslag, zeker als je persoonlijke omstandigheden of je inkomen wijzigen. Als je voor
het eerst voor één van deze toeslagen in aanmerking komt, moet je deze toeslag altijd aanvragen. Op de
site van de Belastingdienst kun je eventueel een proefberekening maken. De toeslagen voor het jaar
2020 kunnen nog worden aangevraagd tot 1 september 2021. Vraag gerust de Belastinginvulhulpen om
je te helpen met zowel de belastingteruggave als de toeslagen.
Aanvulling van het bestuur:
Beste leden van KBO-Hoeven, het bestuur is erg blij met onze 3 belasting-invulhulpen, die vakkundig opgeleid zijn door KBO-Brabant. Wij adviseren onze leden dringend hiervan gebruik te maken. Zij helpen u
graag en staan elke maand vermeld in onze KBObodeHoeven. Maak er gebruik van!!!!

Vaccinatiebereidheid hoog onder Brabantse ouderen
Om inzicht te krijgen in de vaccinatiebereidheid hebben 570
ouderen in Brabant een digitale vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd in februari/maart 2021 en de respondenten zijn geworven via deze nieuwsbrief Ons Actueel, het ledenmagazine Ons en de website van KBO-Brabant. De gemiddelde
leeftijd is 73 jaar en 54% is man. 95% van de respondenten is
ouder dan 62 en de oudste respondent is 98 jaar oud. De vaccinatiebereidheid onder ouderen is hoog, met 91% die aangeeft
zich te willen laten vaccineren. Onder vrouwen (86%) is de
vaccinatiebereidheid lager dan onder mannen (96%). Respondenten die zich niet willen laten vaccineren zijn banger voor bijwerkingen en geloven minder vaak dat
vaccineren effectief is. Mogelijk dat de twijfelaars, of niet-willende mensen, van mening veranderen wanneer blijkt dat de kwalijke effecten van vaccineren op lange termijn mee vallen.
De wijkzuster. Is bereikbaar voor eenieder die zich zorgen maakt of vragen heeft over zorg, welzijn of maatschappelijke voorzieningen. Dus schroom niet om te bellen op 06-51151838 of 0165313100. 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 weer open (De Halderberg 54 - Hoeven)
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur. Donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Telefonisch bereikbaar tijdens openingsuren 0165-503521
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Halderbergs vervoer door vrijwilligers ‘Graag Gedaan’

Minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? In Halderberge
vervoeren vrijwilligers van ‘Graag Gedaan’ inwoners van Halderberge. Tegen een kleine vergoeding en met een vriendelijke glimlach komen Halderbergse senioren zo waar ze moeten
zijn. Goed geregeld en graag gedaan! Kijk voor meer info op www.graaggedaanhalderberge.nl of bel 0165 - 31 31 00.
Een uitkomst voor inwoners die niet beschikken over eigen vervoer, slecht ter been zijn en geen gebruik
kunnen maken van het OV, de OV taxi, de Buurtbus en geen beroep kunt doen op kinderen, familie,
kennissen of uw sociaal netwerk.
De vrijwilligers regelen vervoer naar een test- en of vaccinatielocatie, doktersafspraak, de tandarts of
polikliniek/ziekenhuis. Maar ook om boodschappen te gaan doen is ‘Graag Gedaan’ in te schakelen. De
vrijwilligers rijden zowel binnen als buiten de gemeente Halderberge. En als het nodig is, gaat de chauffeur in de polikliniek of ziekenhuis tot aan de balie van de arts/specialist mee.
Aanvraag
Een aanvraag doen?
Bel dan één en bij voorkeur twee werkdagen van tevoren naar 0165-31 31 00. Dat kan voorlopig op
maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Kosten
Tarief per rit: € 2,50 per aanvraag voor onkostenvergoeding plus € 0,30/km en eventuele parkeerkosten.
Deelnemers moeten de totale kosten, € 2,50 + eventuele parkeerkosten + aantal gereden kilometers
x € 0,30, afrekenen met de vrijwilliger/chauffeur.

Cliëntondersteuner
Na vier jaar gewerkt te hebben als cliëntondersteuner van onze vereniging
heeft Jan Zagers aangegeven te stoppen met dit vrijwilligerswerk. Nadat hij
zich had geschoold door een cursus van KBO Brabant, konden leden een beroep op hem doen bij vragen over WMO en PGB. Het gaat dan bijvoorbeeld
over zorg, dagbesteding en hoe men langer thuis kan blijven wonen.
Wij hebben onze dank voor zijn inzet overgebracht. Jack Donkers heeft zich
bereid verklaard de taak over te nemen.

Hulpverlening aan KBO-leden

Ledenmutaties

Belastinginvulhulp:

Nieuwe leden:

Ben v.d. Valk

0165-506271

Jan van Zitteren

076-5037357

Gied van Lier

0165-502933

Ouderenadviseur:
Olga de Korte

0165-503237

Cliëntondersteuner:
Jack Donkers

06 20788531
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Ineke Schuurman-Visbeek

Hoeven

Overleden leden:
Adrienne Hopstaken – van Iersel

87 jr. Hoeven

Ad Hopstaken

71 jr. Hoeven

Kees van Loon

77 jr. Hoeven

Webinars over gezond ouder worden voor 55+ers
Sinds corona wordt het gebruik van de computer aanbevolen om op de hoogte te blijven. Fysieke bijeenkomsten zijn al geruime tijd sterk beperkt, zo niet onmogelijk. Denk bijvoorbeeld maar aan onze kleinkinderen die onderwijs moeten volgen via hun tablets of laptops.
GGD West-Brabant en Avans Hogeschool organiseren samen met KBO-Brabant een drietal webinars/
online informatiebijeenkomsten over gezond ouder worden en zijn bedoeld voor 55+ers. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:
Wat is een webinar?
• Woensdag 19 mei van 19.00 tot 20.00 uur.
Een webinar is een live
Thema: voorkómen van dementie. Hoe dan?
internetuitzending en in
feite een online seminar.
In plaats van naar een
evenementlocatie te rei• Woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur.
zen hoeft de deelnemer
Thema: toekomstig wonen begint nu!
zich alleen maar van te
voren aan te melden en
in te loggen op een specifiek voor het evenement ingerichte webpagi• Woensdag 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur.
na. Hiervoor hoeven
Thema: slapen en fit wakker worden.
deelnemers niet meer
dan een minuut voorafgaand aan de webinar in
actie te komen. De tijdsDe bijeenkomsten zijn gratis (online) bij te wonen.
investering voor een kijker is bij webinars veel
Aanmelden via: www.ggdwestbrabant.nl/webinar/webinars-voor-55-plus
minder dan bij seminars.

Verklein de kans op dementie.
Dementie is een nare ziekte die niet te genezen is. Er komen steeds meer
mensen met dementie. Meer dan 30% van de gevallen van dementie is te
voorkomen met een gezonde leefstijl. Met de regionale campagne ‘We zijn
zelf het medicijn’ laten we zien dat je zelf veel kunt doen aan hersengezondheid. De campagne richt zich op drie aandachtsvelden: blijf nieuwsgierig, eet gezond en beweeg regelmatig. We willen de komende periode aan
alle drie onderwerpen aandacht besteden. We beginnen bij:
Blijf nieuwsgierig
We kunnen onze hersenen gezond houden door ze te blijven trainen. Dat
heeft op elke leeftijd zin! Wacht daar niet mee tot je 70 of 80 bent. Hoe
jonger je daar mee begint, hoe meer profijt je ervan hebt. Als we met onze
hersenen actief blijven, zorgen we voor het behoud van ons cognitief vermogen. Een uitstekende manier om de hersenen in conditie te houden is
om nieuwe dingen te leren en activiteiten te ondernemen die uitdagend
zijn.
Wat kun je doen?
• Train je hersenen met kruiswoordpuzzels of speciale online oefeningen.
•

Blijf lezen of ga lezen. Door te lezen blijven de hersenen actief.

•

Ga vrijwilligerswerk doen. Dit is een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten en je doet tegelijk iets nuttigs.

•

Werk wat vaker in de tuin. In veel plaatsen is het mogelijk een moestuin te huren, zodat je je eigen groenten kunt telen.

•

Houd contact met anderen. Andere mensen ontmoeten en vriendschappen onderhouden zijn manieren om je hersenen gezond te houden. En het is nog gezellig ook! Spreek dus af met mensen
die je kent. Drink wat vaker met elkaar een kopje koffie.

•

Een potje kaart spelen betekent ook: je hersenen trainen. En dat geldt voor veel meer spellen.
Schaken, dammen, go. Spelletjes doen is goed!

Activiteiten die je hersenen jong houden hoeven niet duur of saai te zijn. Alles wat je stimuleert en waar
je plezier aan beleeft, is goed voor je hersenen!
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Overzicht weekactiviteiten
Activiteit

Plaats

Dag / Tijd

Biljarten

KBO-Het Punt

Maandag- t/m vrijdagmiddag behalve op de bingo woensdag
Ook op verschillende avonden

Bingo

KBO-Het Punt

Weeknr. 3,5,7,9, enzovoort op woensdag om 13.30 uur

Bridge

KBO-Het Punt

Elke maandag om 09.00 uur
Elke woensdag om 18.30 uur

Computerclub

KBO-Het Punt

Elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
(september t/m april)

Fietsen

Vanaf KBO-Het Punt

Elke dinsdag om 13.00 uur

Handwerken

KBO-Het Punt

Elke dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur

Het Ruilboek

Het Punt

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

Jeu de boules

naast Het Punt

Elke maandag- en donderdagmiddag om 13.00 uur

Koersbal

KBO-Het Punt

Elke dinsdag om 09.00 uur

Rikken &
Jokeren

KBO-Het Punt

Weeknr. 2,4,6,8 enzovoort op woensdag om 13.00 uur
Elke maandag om 18.30 uur en vrijdag om 13.00 uur

Schilderen

KBO-Het Punt

Elke dinsdag van 19.00 tot 21.30 uur
(van september t/m april)

Sjoelen

KBO-Het Punt

Elke maandag- en donderdagavond om 18.30 uur

Senioren gym

Het Kompas

Elke maandag van: 13.15 tot 14.00 uur
14.15 tot 15.00 uur

Schaken

KBO-Het Punt

Elke vrijdag om 13.30 uur

Walking Football voetbalveld

Elke dinsdagmorgen van: 10.45 tot 12.00 uur

Yoga

KBO-Het Punt

Elke woensdag van: 09.00 tot 10.00 uur
10.30 tot 11.30 uur

Wandelen

Vanaf het Kerkplein

Elke donderdag om 10.00 uur

Zwemmen/
Fitness

Baarlebossche
Oudenbosch

Elke woensdag om 11.00 uur

In verband met de vakantie komt het volgende
nummer van de KBObodeHOEVEN en de Ons
pas weer op dinsdag 27 juli 2021.

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u
inleveren tot uiterlijk 16 juli 2021.
Per email naar bodehoeven@ziggo.nl

De oplossing van de mei puzzel is:
vogelnestje

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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