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Komen we nog van de corona af ???
Als KBO zijn we gelukkig weer bijna helemaal
opgestart met onze activiteiten. Of we aan de
gang kunnen blijven is
de grote vraag. Ik hoop,
dat we in september
weer met alle activiteiten aan de slag mogen gaan. Er komen steeds
weer besmettingen bij, vooral bij de jeugd. Ook
bij mensen die al een of twee maal ingeënt zijn
komen we mensen tegen die weer corona hebben,
maar er gelukkig niet zo ziek van zijn. Wat onze
reizen betreft is het nog niet zeker dat we weg
kunnen. De vraag is moeten we in de bus met of
zonder mondkapje op. Voor een dag zou dat niet
zo’n probleem hoeven te zijn, maar voor meerdaagse reizen vind ik dat niet zo aantrekkelijk.
Degenen, die al een reis hebben besproken bij de
KBO krijgen hier persoonlijk bericht over.
Wat de Sint Janstraat betreft wordt er nog hard
doorgewerkt, op verschillende plaatsen ziet de
weg er nu al mooi uit. Wat de omleidingen betreft
is het soms verwarrend, waar we langs moeten en
kunnen rijden. Er moet hier nog veel gebeuren,
maar we weten, de lasten gaan voor de lusten.
Een ding kunnen we al wel zeggen: als straks alles klaar is komt het er mooi uit te zien. Laten we
hopen dat het niet al te lang gaat duren.

De Kerk:
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef over de
kerk, moest de raad hier eerst nog over vergaderen en een besluit nemen over € 5,5 miljoen
voor de verbouwing van onze kerk, om te komen
tot multifunctioneel gebouw voor heel onze gemeenschap. Wij als KBO en Surplus zijn een onderdeel van het geheel. Nu wij samen niet in,
maar naast de kerk komen te zitten, is de vraag
of men aan onze wensen kan voldoen. Als ik dit
schrijf kan ik alleen nog maar zeggen, dat we op
korte termijn met de gemeente en de architect
aan tafel gaan om te kijken of onze wensen, die
bij de gemeente bekend zijn, ingevuld kunnen
worden. Wij gaan ervan uit dat het kan, anders zit
de gemeente met een probleem. Het worden dus
toch spannende weken voor onze KBO en Surplus
maar ook voor de gemeente. Ik heb er toch vertrouwen in, dat het gaat lukken om tot een nieuw
onderkomen voor ons te komen. Ik hoop, dat ik in
de volgende nieuwsbrief hier met een positief bericht naar u toe kan komen.
Voor degenen die nog op vakantie gaan wens ik u
een mooie vakantie toe, en voor de thuisblijvers,
bezoek Het Punt en doe mee met de activiteiten.
Blijf niet thuiszitten.
Ad Wijnen, Voorzitter.

Nieuw bestuurslid KBO Hoeven.

verlicht zijn taak als het ware. De KBO Hoeven
staat voor een interessante toekomst met veel
bestuurlijk werk en ik wil hier mijn bijdrage aan
leveren, alles in de zin van een vereniging waar
de leden aangeven wat er van het bestuur wordt
verwacht. Ik ga met veel vertrouwen de toekomst
tegemoet en zal me als bestuurslid inzetten om
het succes van de KBO Hoeven te continueren.
We zullen ongetwijfeld elkaar in levende lijve ontmoeten bij een van de activiteiten.
Met vriendelijke groet, Theo Bijl

Beste leden van de KBO Hoeven,
Als lid van de KBO in Hoeven ben ik gevraagd om
toe te treden tot het bestuur en heb hier na een
korte bedenktijd positief op gereageerd. Het is
een traditie dat een nieuw bestuurslid zich introduceert met een kleine levensloop in het maandblad KBObodeHoeven.
Ik ben Theo Bijl, geboren in Rotterdam en sinds
eind 1986 zijn wij van Ascot, Engeland naar Hoeven verhuisd. Ik ben getrouwd met Ineke en we
hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ineke en ik
zijn bridgepartners en hebben ook een gezamenlijke interesse in de wintersport. Ook hebben Ineke en ik deelgenomen aan de ‘Polen’ reis van de
KBO en die heeft een zeer positieve indruk bij ons
gewekt hoe de KBO dit heeft georganiseerd, maar
vooral ook de gezellige sfeer tijdens de reis.
Als nieuw bestuurslid wil ik me eerst inwerken en
is het de bedoeling dat ik een gedeelte van de bestuursfunctie van Nic van Dongen ga overnemen.
Nic blijft vanzelfsprekend in het bestuur maar ik
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‘GRAAG GEDAAN’
ZOEKT COLLEGA VRIJWILLIGERS OM MEE TE HELPEN ANDEREN
TE HELPEN
voor het verrichten van klussen in de kernen van de gemeente Halderberge.
‘GRAAG GEDAAN’ WORDT STEEDS BEKENDER
Er komen steeds meer aanvragen binnen. Een klus duurt maximaal ongeveer twee uur. U bepaalt zelf uw
keuze ten aanzien van het werkgebied. En het soort klussen dat u wilt verrichten. Het betreft uitsluitend
werkzaamheden in de gemeente Halderberge, dus: Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel , Oudenbosch,
Stampersgat. U bepaalt zelf de tijd die u wilt en kunt besteden aan de werkzaamheden van uw keuze.
Een paar uur maximaal per ‘klus’. U bepaalt zelf de werkzaamheden die u wilt verrichten. In periodes, op
dagen en tijden, ochtenden of middagen (ma/vr) die u zelf bepaalt en u schikken.
U zit dus nergens aan ‘vast’. U bepaalt.
‘GRAAG GEDAAN’ BIEDT EEN HELPENDE HAND
aan mensen, die zelfstandig wonen, maar bepaalde zaken zelf niet meer kunnen doen. En/of geen beroep meer kunnen doen op hun directe omgeving, zoals kinderen, familie, vrienden of buren.
BIJVOORBEELD BIJ ZAKEN ZOALS:
● Vervoer met begeleiding naar/van (en desgewenst bij) huisarts of specialist in het ziekenhuis ● Klusjes
in en om de woning en tuin ● Boodschappen doen, samen met of voor ● Kleine aanpassingen in de woning ● Helpen met het bijhouden van administratie, invullen formulieren ● Uitleg van het gebruik van
computer / tablet en het oplossen van problemen
MAAR OOK IN ANDERE GEVALLEN
Zoals men bijvoorbeeld voor het verrichten van een klus niet over voldoende financiële middelen beschikt of niet in staat is tengevolge van ziekte, een beperking of welke kwetsbaarheid dan ook, bepaalde
zaken te verrichten.
ALS U VRIJWILLIGER WILT WORDEN EN ONS MEE WILT HELPEN ANDEREN TE HELPEN
of vrijblijvend nadere informatie wilt over ‘Graag Gedaan’ bel dan onderstaand telefoonnummer.
BEL: 0165 – 31 31 00 (ma/vr en vraag naar ‘Graag Gedaan’)
Bezoek ook onze website: http://www.graaggedaan-halderberge.nl/vrijwilligers-gezocht
‘Graag Gedaan’ is een initiatief van de SOH en wordt gesteund door de Gemeente Halderberge en
Surplus Welzijn

Tips van leden
De redactie van KBObodeHoeven wil de leden van de vereniging een kans geven zelf een bijdrage te leveren aan in inhoud van de eigen bode. Ze begint daarom met de rubriek TIPS VAN LEDEN. Stukjes
tekst die normaal niet in onze bode verschijnen tot nu toe. Iets wat de schrijver zelf heeft beleefd en die
haar/hem heeft verrast of heeft aangesproken. En die dat wil
delen met leden van onze vereniging.
Voorbeelden zijn: tip voor een museumbezoek, tip voor een verblijf elders in de provincie, tip voor een bijzondere fietstocht, tip
voor een bezienswaardigheid enz.
Stuur uw tekst in via bodehoeven@ziggo.nl
We gaan van start met een tip ‘als je Harderwijk bezoekt’.
Een prachtige stad en zeker de moeite waard om met een gids
een stadswandeling te maken. In Harderwijk is ook het museum
van MARIUS VAN DOKKUM.
Een Nederlandse kunstschilder bekend om zijn portretten, stillevens en vrije onderwerpen. Hij wil het publiek een (lach)spiegel
voorhouden. Via een film in het museum geeft hij toelichting op
zijn werken. Een erg leuk museum waar je met een glimlach
naar buiten komt.
Zie de website: mariusvandokkummuseum.nl
Tekst: J. Kouters
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Marius van Dokum (Tweede jeugd)

Definitieve uitslag activiteitenonderzoek
In de KBObodeHoeven van mei/juni hebben we jullie de voorlopige uitslag meegegeven en hebben we
ook de termijn van inleveren met een aantal weken verlengd. Inmiddels is het onderzoek afgerond en
kunnen we zeggen dat ongeveer 60 mensen het formulier hebben ingevuld.
Dat leverde de volgende uitslag op:
Muziekavond

32

Sieraden maken

9

Thema-avond

31

Nordic-walking

9

KBO-quiz

23

Dagje boor-/
forelvissen

9
Darts
11
Op grond van deze uitslag hebben we binnen het bestuur besloten om de drie activiteiten die er uitspringen verdere aandacht te geven en we zullen deze winter dan ook proberen om de drie activiteiten quiz/
thema-avond en muziek-avond verdere invulling te geven.
Bij de rubriek ‘anders’ zijn trouwens ook een groot aantal ideeën naar voren gebracht waar we in de toekomst zeker iets mee kunnen doen.
Tenslotte willen we iedereen die aan het onderzoek heeft meegedaan van harte bedanken voor de moeite die men genomen heeft en wij gaan volop aan de slag om de plannen vorm te geven en, mocht een
van jullie belangstelling hebben om daaraan mee te helpen, dan horen wij dat graag.

Zwemmen voor senioren in Baarlebossche.
De zwemclub van KBO-Hoeven in het zwembad ‘de Baarlebossche’ heeft op dit moment weer enkele
plaatsen vrij om te gaan zwemmen . Dit gebeurt elke woensdag van 11 tot 12 uur. Vanaf woensdag 26
mei mogen we weer zwemmen na de coronaperiode en intussen kan er ook weer gedoucht worden. Hebt
u zin in een uurtje vrij zwemmen meld je dan aan bij onze activiteitenbegeleider Jan Rasenberg tel. 0165
-502842. Hij kan u verdere informatie geven. U mag dan een keer vrijblijvend komen zwemmen om te
kijken of dit iets voor u is. Dit zwemmen is bedoeld voor KBO en PCOB – leden van de Hoeven, Oudenbosch en Bosschenhoofd. Bewegen is goed voor u. U bent van harte welkom

Zomerschool 2021
Als Zomerschoolteam zijn we blij u enkele activiteiten te kunnen aanbieden.
Het betreft buitenactiviteiten als natuurwandelingen en ze vinden plaats in augustus.
• Woensdag 4 augustus 14.00 uur Vlindertocht
Kosten: 10 euro incl. koffie/thee en iets lekkers
• Woensdag 11 augustus 14.00 uur Wandeling
Landgoed Wallsteijn
Kosten: 10 euro incl. koffie/thee en iets lekkers

• Dinsdag 17 augustus 14.00 uur. Bezoek aan
Vogelrevalidatiecentrum Zundert
(onder voorbehoud)
Kosten: 11 euro incl. koffie/thee en iets lekkers
• Woensdag 25 augustus Wandeling Pannenhoef.
14.00 uur Kosten: 10 euro incl. koffie/thee en
iets lekkers.
U kunt zich uitsluitend aanmelden op
zsvoorseniorenemh@gmail.com
Geef bij inschrijving uw voor- en achternaam op,
uw volledige adresgegevens en telefoonnummer.
Info op de facebookpagina zomerschool.

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 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 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
KBObodeHoeven augustus - 2021 - pagina 3

Samen met de KBO naar de Passiespelen in Tegelen.
Deze spelen worden elke 5 jaar gehouden. Echter in 2020 werden ze gedwarsboomd door het Covid19-virus en zijn ze uitgesteld naar dit jaar 2021. KBO-Hoeven heeft een optie genomen voor 50 zitplaatsen op zondag 29 augustus 2021 aanvang 14.00 uur.
De prijs hiervoor is € 70,00 per persoon.
Dit is inclusief:

•
•
•

vervoer per luxe touringcar. vertrek 12.00 uur vanaf de kerk
entree Passiespelen

diner na afloop
Zoals bekend moeten we in de bus mondkapjes dragen en moeten we een coronacheck of een negatief testrapport kunnen tonen.
U kunt zich aanmelden vóór 31 juli 2021 door overmaking van € 70,00 per persoon op Raborekening

NL35RABO 0122 5095 52 ten name van KBO-Hoeven met vermelding van ‘Passiespelen en
uw lidnummer van de KBO’.
U kunt zich ook opgeven en contant betalen bij: Piet van Oosterhout,
St. Janstraat 71 tel. 0165-508942. Deze uitnodiging geldt zowel voor onze leden als onze gastleden.
Vol = vol en volgorde van betaling is tevens volgorde van inschrijving. Dus wacht niet te lang.

Hulpverlening aan KBO-leden

Ledenmutaties

Belastinginvulhulp:

Nieuwe leden:

Ben v.d. Valk

0165-506271

Theo Janssen

Etten-Leur

Jan van Zitteren

076-5037357

Toon Roks

Hoeven

Gied van Lier

0165-502933

Peter de Veth

Hoeven

Wilma de Veth-van Domburgh

Hoeven

René Cosse

Hoeven

Ouderenadviseur:
Olga de Korte

0165-503237

Cliëntondersteuner:
Jack Donkers

06 20788531

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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Overleden leden:
Dirk Kouters

91 jr. Hoeven

Henk Boesschoten

76 jr. Hoeven

Jo Roks-Bakkers

76 jr. Hoeven

Anna Centazzo-di Bon

91 jr. Etten-Leur

Corrie Braspenning-Faassen

76 jr. Hoeven

Kees Manniën

84 jr. Hoeven

Kees Veeke

87 jr. Hoeven

Jan Wagemakers

77 jr. Hoeven

Gezondheid: Verklein de kans op dementie (vervolg)
Deze kaart van Nederland toont in kleuren het vóórkomen van dementie in de 25 ggd-regio’s van Nederland. Hierop is te zien dat ggd-regio West-Brabant boven het landelijke gemiddelde scoort. Dat was een
reden voor de ggd West-Brabant om aan het werk te gaan om de bewoners te informeren via webinars
en lokale campagnes te starten om te werken aan verbetering van de situatie. Deze campagnes heten:
‘Wij zijn zelf het medicijn’. KBO-Hoeven wil deze campagne ondersteunen en de drie aandachtsvelden
van de campagne in haar KBObodeHoeven uitwerken.
In de vorige bode kwam het eerste onderwerp aan de
orde: blijf nieuwsgiering en train je brein. We vervolgen met het volgende aandachtsveld: gezond eten.
Want het lijkt erop dat onze eetgewoonten een rol spelen in de bescherming tegen dementie. Het mediterrane dieet zou een belangrijke positie innemen als dieet
dat beschermend werkt. Het mediterrane dieet bestaat
uit veel vette vis, groenten, peulvruchten (bonen),
fruit, granen en olijfolie en slechts kleine hoeveelheden
zuivelproducten, vlees en roomboter of margarine.
Wat kun je dus doen ?
Op de eerste plaats niet alles in één keer, maar in kleine stapjes want dsn houd je het makkelijker vol. Doe
bijvoorbeeld elke dag een eetwissel.
• Eet meer groente en fruit. Eet bij elke maaltijd
fruit en groente en neem dit ook als tussendoortje.
• Stap over op volkoren. Volkoren granen bevatten
praktisch geen ongezonde vetten. Probeer eens zilvervliesrijst en volkorenpasta.
• Vervang zoete ontbijtgranen door pap en voeg hier
blauwe bessen of ander fruit aan toe.
Eet noten. Probeer amandelen, cashewnoten, pistachenoten en walnoten. Neem natuurlijke pindakaas.
Noten kunnen bij elke maaltijd worden gegeten en vormen ook een heerlijk tussendoortje als je van huis
bent.
• Gebruik olijfolie als gezond alternatief voor roomboter of margarine. Druppel ook wat olijfolie
op groente en brood.
• Eet minstens twee keer per week vette vis of visconserven.
• Ga voor minder vet. Eet minder volvette zuivelproducten. Kies liever magere melk, yoghurt en kaas.
Probeer ingevroren yoghurt of naturel yoghurt als gezond alternatief voor roomijs. Maak de yoghurt
wat zoeter door wat fruit toe te voegen.

Drie leefstijladviezen
Je kunt zelf een belangrijke rol spelen om je hersenen gezond te houden.
Daarmee verklein je de kans op dementie en vergroot je bovendien je gehele gezondheid. Maastrichtse wetenschappers ontdekten dat drie
leefstijladviezen centraal staan:
•Blijf nieuwsgierig (heb een doel: een hobby, iets leren, een eigen tuintje)
•Eet gezond (veel groente en fruit, olijfolie, rook niet)
•Beweeg regelmatig (ga wandelen of zwemmen, blijf bezig).

14 oktober 2021 ledenvergadering.
Noteer deze datum in uw agenda
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Opgestarte activiteiten
juli 2021

Activiteit

locatie

wanneer en waar

Biljarten

Het Punt

maandag van 13 - 16 uur.
dinsdag
van 13 - 16 uur.
donderdag van 13 - 16 uur.

Bridge

Het Punt

maandag 9-11.30 uur en woensdag 18.30-21.30 uur

Handwerken

Het Punt

dinsdag van 13.30 - 16.00 uur

Jeu de Boules

Het Punt

maandag en donderdag 13.30 - 16.00 uur

Walking football

VV Hoeven

dinsdag van 10.30 - 11.30 uur

Fietsen

In de buurt

dinsdag van 13.00 - 17.00 uur (soms 10.00 - 17.00 uur)

Wandelen

In de buurt

donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Koersbal

Het Punt

dinsdag van 9.00 - 11.30 uur

Rikken / Jokeren

Het Punt

woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16,30 uur

Sjoelen

Het Punt

maandag en donderdag van 18.30 - 20.30 uur

Gym senioren

Het Kompas

groep 1 aanvang 13.15 uur
maandag groep 2 aanvang 14.15 uur
groep 3 aanvang 15.15 uur

Yoga

Het Kompas

woensdag groep 1 aanvang 10.00 uur.
groep 2 vanaf 10.30 uur

Zwemmen

Baarlebossche

Oudenbosch

woensdag 11.00 u - 12.00 u.

Onderstaande activiteiten worden later nog opgestart
Bingo

Kompas

woensdagmiddag

Computerclub

Het Punt

donderdag 19:00 - 21:00 uur

Schaken

Het Punt

vrijdag 13.00 u - 16.30 u

Schilderen

Het Punt

dinsdag 19.00 u - 21.30 u

Film

Het Punt

laatste vrijdagavond van de maand 19.00 - 23.00 uur

Eucharistieviering

Het Punt

eerste vrijdag van elke maand om 10.00 uur

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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