
Als ik dit schrijf, is de zon weer gaan schijnen en 

wordt er voor deze week droog en zonnig weer 

voorspeld. We hebben op 9 augustus weer een AB

-vergadering gehad. We hebben diverse onder-

werpen besproken. We zijn in ieder geval weer zo 

ver dat de meeste activiteiten weer zijn opgestart, 

en met enkele zijn we nog bezig. 

Reizen 

Wat het reizen betreft vinden we het jammer dat 

de Passiespelen niet door kunnen gaan vanwege 

geringe belangstelling. Met nog geen halve bus is 

het financieel niet haalbaar, hoe erg wij dat ook 

vinden. We hebben nog geprobeerd om via ande-

re KBO afdelingen mensen erbij te krijgen, maar 

dat is niet gelukt. 

Waar we wel mee bezig zijn is om dit jaar nog 

twee dagreizen te realiseren. Daarover gaat u 

verder in deze bode lezen. 

Eerste-vrijdag-viering. 

Zoals u weet hadden we voor de coronatijd elke 

maand een eerste- vrijdag-viering in Het Punt. Dit 

werd door onze mensen goed bezocht. Intussen is 

het Dameskoor gestopt met zingen in de kerk. Op 

verzoek van  verschillende koorleden en leden 

van onze KBO hebben we de draad opgepakt om 

te bezien of we weer kunnen opstarten met eerste

-vrijdag-vieringen. Onze pastoor Maickel Prasing 

staat er zeer positief tegenover. We zijn bezig 

met het benaderen van een aantal mensen van de 

kerkkoren om tot een nieuw eerste-vrijdag-koor 

te komen dat de diensten gaat verzorgen. We ho-

pen op  3 september  voor de eerste keer een 

dienst te hebben in Het Punt. Er hebben zich al 

leden aangemeld. Voelt u zich geroepen mee te 

gaan zingen, meldt u dan aan. We kunnen er nog  

mensen bij hebben. Dank al de mensen die zich al 

opgegeven hebben. Opgeven kan bij Ton Wouters 

(06-13417144) of bij Ad Wijnen (06-54340412). 

St. Janstraat 

De voorgenomen werkzaamheden in de St. 

Janstraat tot aan de vakantie zijn zo goed als uit-

gevoerd. Ieder naar zijn zin maken kan niet maar 

ik vind dat het er netjes uit is komen te zien, en 
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het wordt nog mooier als straks de bomen en 

planten aangeplant zijn. De volgende fase zal 

meer problemen geven als men met het deel van 

de Akkerlingen tot  de Scheldelaan gaat beginnen, 

maar dat lost zichzelf ook weer op. De lasten 

gaan meestal voor de baten. 

De kerk 

Hier heb ik al veel over geschreven, maar er komt 

nu meer licht en zicht op de invulling. Zoals u 

weet werken wij mee op vrijwillige basis om te 

komen tot een multifunctioneel gebouw waar alle 

verenigen hun activiteiten kunnen ontplooien. Wij  

werken mee, mits we terugkrijgen wat nu hebben 

aan ruimte en onderkomen, samen met Surplus 

en de kruisvereniging. Na diverse gesprekken met 

de gemeente en de architect worden hopelijk de 

tekeningen met de inrichting zo gemaakt dat wij 

er drie biljarts in kunnen plaatsen en er voldoende 

ruimte overblijft voor onze andere activiteiten, en 

buiten minstens twee jeu-de-boules banen. Als de 

gemeente daaraan gaat voldoen, kunnen we  kij-

ken wat er in de huurovereenkomst komt te staan 

om daarna tot ondertekening over te kunnen 

gaan.  We houden u op de hoogte.  

Ad Wijnen, voorzitter. 

 

Kunnen en durven we weer op vakantie ???? 

Het volgende nummer van de  

KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  

28 september 2021.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u  

inleveren tot uiterlijk 17 september 2021.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  
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BERNARDUSDAGEN 2021  
Hoeven - Oudenbosch - Oud Gastel – Wouw 

De huidige kerk van Hoeven werd in gebruik genomen in 

1929. Hoewel de laatste cisterciënzer pastoor van Hoeven 

90 jaar eerder was opgevolgd door een seculiere collega,  is 

ook in de nieuwe kerk goed te zien dat deze parochie ooit 

bediend werd door cisterciënzer kloosterlingen. De be-

roemdste cisterciënzer heilige is nog opvallend in de kerk 

aanwezig: Bernardus van Clairvaux. Uit de aanwezigheid 

van drie Bernardusbeelden blijkt dat deze heilige in Hoeven 

trouwe vereerders had. Vooral bij veeboeren bleef Bernar-

dus tot ver in de twintigste eeuw populair. 

Tijdens de Bernardusdagen is in de kerk van Hoeven een 

tentoonstelling te zien over de Bernardusverering.  

De laatste kans om deze bijzondere kerk te komen 

bewonderen want deze kerk sluit eind 2021 en krijgt 

een nieuwe functie als Dorpshuis.  

Tevens is een kleine expositie over het werk van  

Joan Collette (muurschilderingen, mozaïeken en de kruis-

weg) opgesteld. 

Kerk van Hoeven 

Deze zomer vinden voor de vijfde maal de Bernardusdagen plaats. Ruim 700 jaar lang hebben in West-

Brabant cisterciënzer monniken gewoond. Monniken van de Vlaamse Bernardusabdij hadden vier paro-

chies in handen: Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Wouw. Tijdens de Bernardusdagen worden in de 

vier dorpskerken exposities ingericht over de eeuwenlange band van West-Brabant met de abdij. Een 

unieke kans om de vier bijzondere monumenten te bezoeken die speciaal tijdens deze dagen hun deuren 

openen voor publiek. 

22 & 29 AUGUSTUS en 5 & 11 & 12 SEPTEMBER 2021 vanaf 14.30-16.30 uur.) 

Parkeren en entree gratis 

Adressen, openingstijden, Bernardus fietsroute zie: www.bernardusdagen.nl 

Voor de folder klik hier. 

Wouw: Sint-Lambertuskerk  

Hoeven: Kerk van St. Jan de Doper   

Oudenbosch: Basiliek van de H.H. 
Agatha en Barbara  

Oud Gastel: Sint-Laurentiuskerk  

http://www.bernardusdagen.nl
https://www.bernardusdagen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-Bernardusdagen-2021-uitnodiging.pdf
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In verband met corona werd deze show reeds 3 keer uitgesteld. Nu is deze gepland op zaterdag 23 april 

2022 om 19.30 uur. Echter er zijn 10 personen afgehaakt, waardoor deze 10 plaatsen vrij komen. De 

prijs voor deze avond is € 75,00 p.p. dit is inclu-

sief: 

 Vervoer per luxe touringcar 

 Service en begeleiding van ervaren chauffeur/

reisleider 

 1e-rangs zitplaatsen Music Show of Scotland. 

 Reserveringskosten 

Vertrek om 17.30 uur vanaf St.Jan de Doper kerk 

in Hoeven. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door overma-

king van € 75,00  

per bank op rek.nr. NL35 RABO 0122 5095 52 

t.n.v. KBO-Hoeven met vermelding van lidnummer en Music Show Scotland. 

Betaling is aanmelding vóór 1 oktober 2021.               

Er zijn slechts nog 10 plaatsen en vol = vol. 

 Music Show of Scotland in Ahoy te Rotterdam. 

Op vrijdag 3 september 2021 wordt er een H.Mis opgedragen in 

Het Punt. Pastoor Prasing gaat voor. Daarmee wordt de keten 

van vieringen weer hersteld na ongeveer anderhalf jaar. Na af-

loop van de viering kan er een kopje koffie worden gedronken.  

Eerste vrijdagviering 

    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 

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.   

U kunt terecht voor het gratis lenen van loopkrukken, rollator, rolstoel, hoog/laag bed, matrassen, 
papegaai, toiletstoel, toiletverhoger, toiletpapier, badkruk enz.  

Telefonisch bereikbaar tijdens openingsuren 0165-851011   

Bloedprikken in Hoeven 
STAR/SHL ( via verwijzing van de huisarts) maandag en donderdag van 7.30uur tot 9.30uur.  
U hoeft geen afspraak vooraf te maken. 

BRAVIS ziekenhuis ( verwijzing via ziekenhuis) dinsdag van 8.30uur tot 9.00uur.  
U hoeft geen afspraak vooraf te maken. 

                                                        

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


Chassé theater in Breda op zaterdag 8 januari 2022 om 20.00 uur 

25 jaar na zijn eerste concert toert Frans weer door het land met zijn vaste begeleidingsorkest De Hol-

land Show Band. 

Een avond vol Hollandse hits, spektakel en gulle lach van Frans 

Kosten voor deze avond zijn: 

1e rang € 42.00 p.p. dit zijn plaatsen in de zaal.  

2e rang € 34.00 p.p.  dit zijn balkon plaatsen ,hiervoor moet je goed ter been zijn want er is geen lift 

aanwezig 

Voor deze avond heeft KBO Hoeven kaarten gereserveerd,  

uiterste datum van opgeven is 23 september.  

Voor deze avond wordt een bus geregeld voor € 10.00 p.p. 

U kiest voor 1e rang dan betaalt u incl. busvervoer € 52.00 p.p. 

U kiest voor 2e rang dan betaalt u incl. busvervoer € 44.00 p.p. 

Betaling op bankrekening NL35RABO 0122509552 ten name van KBO-Hoeven onder vermelding van 

‘lidnummer en Frans Bauer’. 

Betaling is aanmelding en vol = vol.   

Contant betalen kan bij Piet van Oosterhout tel. 06.22528145 of Jacqueline Meesters tel. 06.29595011. 

Frans Bauer in concert  
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Woensdag 1 sept. 2021 om 13.00 uur starten wij weer met 

onze bingo onder leiding van Dick Flach en Ad Antonissen. 

Dit gaan we doen in de oneven weken, zoals we voorheen de-

den. 

Dus als volgt: week 35-1 sept./ week 37-15 sept./ week 39-

30 sept. enz. 

Omdat nog steeds de 1.50 meter afstand gehandhaafd dient 

te worden kan er maar een beperkt aantal deelnemen.  

Daarom moet u zich van tevoren telefonisch aanmelden 

bij Nic van Dongen 06.22793700.   

Tevens kunnen wij u vragen om een vaccinatiebewijs of een 

geldig testrapport. 

Dit betekent, dat het jokeren en rikken op de woensdagen in 

de even weken zal zijn Dus week  34-25 aug./ week 36-8 

sept./ week 38-22 sept. 

en zo verder. En natuurlijk elke vrijdagmiddag. 

Bingo - KBO start weer op. 
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Puzzel pagina 

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

Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. in Gelderland 15 kleinkunst  

19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 selenium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest  

29 riv. in Duitsland 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 kuil 39 ijzerhou-

dende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 rekenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaag-

dier 48 part 51 rijstgerecht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengtemaat  

63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 

72 dringend. 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 

9 oxidatie 10 de oudste 11 dameskleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrou-

wenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd verhaal 28 land in Afrika  

30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjesschaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been  

38 grote papegaai 42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 eikenschors 50 sei-

zoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleve-

rige stof 65 grijs gesteente 67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 



 

Belastinginvulhulp:  

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 

Hulpverlening aan KBO-leden  

Nieuwe leden:   

Coby Martens-Klep  Hoeven 

Overleden leden:   

Henk Schouw 76 jr. Hoeven 

Ledenmutaties 

Deze dagreis kost p.p. € 70.00. 

Betaling op banknr. NL35RABO0122 5095 52 ten name van KBO-Hoeven met vermelding van: 

dagreis 25 sept. en lidnr. KBO. Betaling is ook inschrijving. 

Evt. contante betaling bij Piet van Oosterhout of Jacqueline Meesters 

Wees er snel bij want Vol is Vol 

Dagreis Maeslantkering, Hoek van Holland.  
Zaterdag 25 september 2021. 

 vertrek 8.45 uur vanaf de kerk 

 Koffie/thee met gebak in Scheveningen, met uitzicht op de 

Noordzee 

 11.00 uur, we gaan we aan boord van een toeristen 

treintje, dat ons meeneemt voor een rondrit over de boule-

vard, oud Scheveningen en de haven. Onderweg wordt er van 

alles verteld over Scheveningen en haar historie. 

 12.00 uur, we gaan aan tafel voor een lekkere  

Hollandse koffietafel (met kroket).  

 Na de lunch vertrekken we naar Het Keringhuis in Hoek van 

Holland.  

 14.00 uur, een interessante rondleiding van een 

gids (2 groepen). over de Maeslantkering. 

 Geen enkele waterkering heeft grotere beweegbare on-

derdelen dan deze Maeslandkering. Dit onderdeel van 

de Deltawerken kan een vloedgolf van 5 mtr. boven NAP 

aan. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwo-

ners van Zuid-Holland.  Na de rondleiding gaan we 

weer richting Brabant en  

sluiten we deze dag af met een lekker 3-gangen diner.  

 We verwachten de thuiskomst om ± 19.30 uur  

 In de bus mondkapje verplicht en wij vragen een  

coronacheck of geldig testrapport.  

(klik op de foto voor meer informatie) 
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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://600jaarelisabethsvloed.nl/location/het-keringhuis/
mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl


14 oktober 2021 ledenvergadering. 
Noteer deze datum in uw agenda 

Drie leefstijladviezen 

Je kunt zelf veel doen 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 leefstijlad-

viezen 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). 

In de twee voorgaande KBObodeHoeven hebben we informatie gegeven over de eerste twee genoemde 

leefstijladviezen die eraan bijdragen dat de kans op dementie wordt verkleind. ‘Want we zijn zelf het me-

dicijn’. Want onder die naam gaan de ggd-west-brabant, de gemeente Halderberge, Avans Hogeschool 

en de KBO de bewoners informeren hoe we zelf kunnen werken aan het verkleinen van de kans op vor-

men van dementie. 

In deze bode gaan we in op de derde leefstijl: beweeg regelmatig.  

Hoe beweeg je regelmatig: 

Een half uur per dag 

Probeer dagelijks minstens een half uur te bewegen. Vind je een half uur te lang, lukt dat nog niet? Pro-

beer dan in ieder geval elke dag te bewegen en bouw langzaam op naar een half uur per dag (of meer!?) 

Maak er een gezonde gewoonte van om een vast moment bewegen, bijvoorbeeld 's morgens vroeg, dan 

start je de dag al goed en hoef je de rest van de dag daar geen rekening meer mee te houden.  

Alledaagse beweegtips 

Bewegen kan ook in alledaagse activiteiten. De hond uitlaten, de kinderen van- en naar school brengen. 

De boodschappen doen op de fiets. Stoffen, stofzuigen, de ramen lappen... noem maar op.  

Ook een goede beweegtip; doe mee met het spel van (klein)kinderen. Zij weten als geen ander dat be-

wegen leuk is en goed voor je is. Volg hun goede voorbeeld en maak er een leuke speeltijd van vol be-

weging. 

Zoek een vorm van bewegen die bij je past 

Bewegen is gemakkelijker vol te houden als je het samen doet. Bewegen wordt voor veel mensen extra 

leuk als je het met elkaar doet. Bijvoorbeeld in een teamsport. Ook een wandeling of een fietstochtje 

kun je met andere mensen maken. In jouw gemeente zijn volop mogelijkheden om bij aan te sluiten. Let 

er op dat je bij alle activiteiten de richtlijnen rondom corona volgt om gezond te blijven.  

Maar denk ook aan onze eigen KBO-Hoeven. Die biedt voor ieder lid een aantal activiteiten aan die je 

samen doet: koersbal, fietsen, zwemmen, wandelen, jeu de boules, biljarten, gym en yoga, walking foot-

ball.  

Ben je er ook aan toe om aan een van deze activiteiten deel te nemen, doe mee en kom proberen. 
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Gezondheid:  Verklein de kans op dementie (vervolg 2) 

https://www.wezijnzelfhetmedicijn.nl/westbrabant
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      Opgestarte activiteiten  

augustus 2021 

Activiteit locatie wanneer en waar 

Biljarten   Het Punt  

maandag   van 13 - 16 uur.  

dinsdag     van 13 - 16 uur.  

donderdag van 13 - 16 uur. 

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

Start weer op woensdag 1 september, i.v.m. de corona 
maatregelingen aanmelden op 06-22793700 

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 - 11.00 uur 

Koersbal  Het Punt            dinsdag van 9.00 - 11.30 uur 

Rikken / Jokeren Het Punt 
woensdag van 13.00 tot 16.30 uur (Weeknr. 2,4,6,8  
enzovoort) 

vrijdag     van 13.00 tot 16,30 uur 

Schaken Het Punt   vrijdag  13.00 u - 16.30 u  Begint weer op 3 september 

Sjoelen Het Punt   maandag en donderdag van 18.30 - 20.00 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 van 09.00 tot 10.00 uur.  

               groep 2 van 10.30 tot 11.30 uur 

Zwemmen    
 Baarlebossche   

woensdag 11.00 u - 12.00 u.   
Oudenbosch 

Eucharistieviering Het Punt 
eerste vrijdag van elke maand om 10.00 uur 

Begint weer op 3 september 

 

           Onderstaande activiteiten worden later nog opgestart 

Computerclub Het Punt  donderdag 19:00 - 21:00 uur (start op 30 september) 

Schilderen Het Punt   dinsdag  19.00 u - 21.30 u 

Film Het Punt  laatste vrijdagavond van de maand 19.00 - 23.00 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  

https://kbo-hoeven.nl/

