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KBO draait bijna weer op volle toeren
De maatregelen vanwege corona zijn voor een deel versoepeld. Hierdoor is het omgaan met elkaar wel
wat gemakkelijker geworden. Dat houdt niet in dat we nergens meer naar hoeven te kijken, voorzichtigheid blijft geboden. Het is voor onze vereniging in ieder geval prettig dat we meer mogen en kunnen
gaan doen zonder de anderhalve-meterregel.
De St. Janstraat
In de St. Janstraat is men verder gegaan met zijn werkzaamheden. Het stukje waar ze nu bezig zijn
duurt gelukkig niet zo lang. Ik vind wel dat het er netjes uit komt te zien. Het is de bedoeling dat ze ook
het hertenpark en omgeving aan gaan pakken. Hiervoor is er binnenkort een voorlichtingsavond. De
banken die men hier mist zijn al besteld.
Eerste vrijdagviering 3 september
Na een periode van anderhalf jaar, waarin
de eerste vrijdagviering niet mogelijk was
in Het Punt, is op vrijdag 3 september weer
een viering geweest. Hierin ging de pastoor
Maickel Prasing voor. Een opnieuw samengesteld koor (bestaande uit voormalige
koorleden van het Dameskoor en het nog
bestaande St.Janskoor) hebben onder leiding van de organist Peter van ’t Hoff de
dienst verzorgd. De opstelling was nog aangepast aan de anderhalve meter-regel.
Na afloop werd ook een kopje koffie of thee
geschonken. De traditie werd in ere hersteld.
De Kerk
Hier wil ik op dit moment niet veel over schrijven omdat men nog bezig is met de planning van de invulling in de kerk en het gebouw dat ernaast komt, waar de KBO en Surplus straks naar toe gaan. De huurcontracten moeten allemaal nog worden opgesteld en ondertekend. Als dat is gebeurd hoop ik u de volgende maand hierover te kunnen schrijven.
Ad Wijnen ,voorzitter

Stemmen vanaf maandag 4 oktober tot zondag 24 oktober 2021. Hoe kan ik stemmen? Dit kan door in
te loggen met uw mobieltje of met internetbankieren op uw computer en vervolgens aan te klikken
het tandwiel ‘Service’ en ga dan naar ‘zelf regelen’ dan naar ‘lidmaatschap’ dan klik op button
‘Clubsupport’ Op deze pagina klikt u op ‘bekijk de deelnemers’. Type in het zoekvak ‘KBO’ en klik vervolgens
op het vakje ‘KBO afdeling Hoeven’ en daarna op
‘Toevoegen aan stemlijst’. U krijgt 5 stemmen en u
kunt per vereniging maximaal 2 stemmen uitbrengen.
Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd nog contact
opnemen met Nic van Dongen tel. 0622793700 of Kees
Braspenning 0640033561.
Vorig jaar hadden we het mooie bedrag van € 1.137,14.
Gaan we dit overtreffen?

Stem op KBO afdeling Hoeven!!!
Bij voorbaat bedankt namens bestuur en leden.
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Dagtocht Soeth & Vermaeck in Hilvarenbeek.
Zaterdag 30 oktober 2021, vertrek om 9 uur vanaf de kerk.
We gaan voor een gezellige dag uit naar draaiorgelmuseum Soeth &
Vermaeck in Hilvarenbeek. Hier krijgen we een humoristische rondleiding door draaiorgelmuseum Museum Dansant (2 uur) inclusief 2
maal koffie, Brusselse wafel met slagroom, frisdrank en nootjes.
Tussen de middag gaan we aan tafel voor een Luxe lunch.
Daarna brengen we een bezoek aan het kermismuseum (2 uur).
Het concept is als in het orgelmuseum, een cabaretachtig programma dus een super middag gegarandeerd. Om 15.15 vertrekken we
naar Baarle-Nassau waar u (bij goed weer) een uurtje vrij bent. Bij slecht weer is er een alternatief programma (De dodendraad van WO 1).
Om 17.00 gaan we aan tafel voor een uitgebreid diner in het centrum van Baarle-Nassau.
Om 19.00 komt de chauffeur /reisleider weer voorrijden en vertrekken we huiswaarts
Deze mooie dagreis kost € 70.00 p.p. Opgeven vóór 30 sept. 2021
Door betaling op bank no NL35RABO 0122 5095 52 t.n.v. KBO Hoeven met vermelding van ‘lidnummer
en dagtocht 30 okt.’ Betaling is inschrijving en vol is vol

Frans Bauer in concert met KBO-Hoeven
Chassé theater in Breda op
zaterdag 8 januari om 20.00 uur 2022.
25 jaar na zijn eerste concert toert Frans weer door het land met
zijn vaste begeleiding orkest De Holland Show Band.
Een avond vol Hollandse hits spektakel en gulle lach van Frans
Kosten voor deze avond zijn:
1e rang plaatsen + busvervoer € 52.00 p.p.
Voor deze avond heeft KBO Hoeven kaarten gereserveerd,
Betaling op bankrekening NL35RABO 0122 5095 52 ten name van KBO- Hoeven onder vermelding van ‘lidnummer en
Frans Bauer’.
Betaling is aanmelding en vol = vol.

KBO meerdaagse reis naar Nauders Oostenrijk.
Deze reis is van vrijdag 10 juni tot en met zondag 19 juni 2022.
De reissom bedraagt € 655,00 per persoon met toeslag van € 75,00
voor een éénpersoonskamer. De aanbetaling bedraagt € 155,00 p.p.
Op dit moment hebben we nog 4 eenpersoonskamers en slechts
2 tweepersoonskamer.
Mocht u interesse hebben, maak dan het aanbetalingsbedrag over op
rekening NL35 RABO 0122 5095 52 ten name van KBO-Hoeven met
vermelding van lidnummer en ‘Nauders’.
Voor nadere informatie: Piet van Oosterhout 06.22528145.

Musical Dagboek van een herdershond, de ziel
van de zuiderling komt tot leven. Albert Verlinde
Producties en Toneelgroep Maastricht presenteren
de spektakel musical

‘Dagboek van een Herdershond’.
Zaterdag 14 mei 2022 in MECC Maastricht.
Meer informatie in de KBObodeHoeven van
november 2021.
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Jeu de boules op toernooi.
Zaterdag 9 oktober is het zover, wij als boules gaan met elkaar de strijd aan om op onze banen bij Het
Punt de titel te bemachtigen van beste bouler van de KBO Hoeven.
De vooraf opgegeven personen strijden per team om de eer en titel natuurlijk en hopen op een dag met
wat fraaie weeromstandigheden want hoewel we toch wel wat gewend zijn met buitensporten houden we
ook wel van wat mooi weer al is wat kou niet zo erg maar regen is funest en zal het dan ook worden uitgesteld tot nader te bepalen datum. Daar wij in het jonge verleden een meerdaags toernooi hebben georganiseerd, hebben we er voor gekozen om het nu nog op 1 dag af te werken en zoals gemeld op zaterdag 9 oktober. Er zal gespeeld worden met 3 teams van 2x2 personen en 1 team van 2x3 personen
over 3 partijen zodat we het op zaterdagmiddag kunnen afwerken waarna we de gelegenheid hebben
om de stand op te maken en we de avond kunnen gebruiken om de gewonnen prijzen, onder het genot
van een hapje en een drankje,
uit te kunnen rijken. Tijd van
samen- komst is gepland op
13.30 uur waarna enige uitleg
zodat we om 14.00 uur kunnen
beginnen en we omstreeks
17.00 uur met de wedstrijden
klaar zijn. We zien er naar uit
en hopen op een middag met
mooi weer zodat diegene die
enige belangstelling hebben
kan komen kijken, wat alleen
de sfeer ten goede kan komen
en de zin om mee te doen
stimuleert.

Voetballen boven je 60e ? Geen probleem in Hoeven.
Walking Football is de nieuwe sport van Nederland ook in
Hoeven. KBO-Hoeven, VV Hoeven en SSNB (Stichting
Sportservice Noord-Brabant) organiseren een gezellige en
sportieve ochtend, waar u kennis kunt maken met Walking
Football een beweegactiviteit, die landelijk in opkomst is.
Kun je wandelen, dan kun je meedoen!!!! Alle 60+ers in de
omgeving kunnen op deze manier de volkssport nummer
één van Nederland beoefenen. Man of vrouw en geen ervaring met voetbal? Hier kan het allemaal. Walking Football is
een wandelgerichte voetbalactiviteit, waarbij men niet mag
rennen, de bal laag moet houden en er mag geen fysiek
contact zijn. Trek uw sportieve kleding aan met stevige
schoenen (geen noppen), want u mag deze ochtend gewoon meedoen. Wilt u eerst even kijken? Dat kan natuurlijk
ook. Dit alles onder leiding van de ervaren trainer Reinald
Boeren, die een clinic komt verzorgen. Daarnaast is fysiotherapeut Cees Caron van Arcus aanwezig, aangezien blessurepreventie hoog in ons vaandel staat. Tot slot eindigen
we in de kantine van VV Hoeven met een bakje koffie/thee
of drankje
Wanneer: dinsdag 26 oktober 2021 van 10 – 11 uur.
Locatie:
sportveld VV-Hoeven, Het Groot Stuk 1A,
Hoeven.
Wij heten u van harte welkom.
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BRAVIS ziekenhuis gaat dit jaar nog duizend operaties inhalen
Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom is vanaf maandag 6 september j.l. begonnen
met een grote inhaalslag om uitgestelde operaties (na de corana-uitbraak) alsnog uit te voeren. Nog dit
jaar moeten duizend operaties zijn ingehaald. Het kan gebeuren dat u na een operatie een medisch
hulpmiddel nodig heeft. Denk aan loopkrukken, rollator, rolstoel, douchekruk, postoel, w.c. verhoger,
hoog/laag bed, papegaai enz.
Bent u inwoner van Hoeven/Bosschenhoofd dan kunt u loophulpmiddelen 4 maanden
gratis lenen. Alle andere hulpmiddelen kunt u ook 4 maanden lenen op vertoon van uw
verzekeringspasje. Grote medische hulpmiddelen worden gratis bij u aan de deur gebracht. Haal 1 week voor de operatiedatum uw hulpmiddelen op of laat ze thuis bezorgen. Wees goed voorbereid. Het ziekenhuis rekent al geld voor loopkrukken uitlenen!!
Openingstijden uitleen: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.00 uur,
dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur, donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Adres uitleen medische hulpmiddelen: De Halderberg 54,
telefoonnummer tijdens openingstijden: 0165- 85 10 11
Kruisvereniging Hoeven

Nieuws over de handwerkclub KBO-Hoeven.
Saar van der Veeken heeft aangegeven te gaan stoppen
met de handwerkclub. Saar heeft deze groep ongeveer 18 jaar
begeleid en het bestuur zal op passende wijze afscheid van
haar nemen in deze functie.
Als het bestuur en deze groep door wil gaan, dan mogen wij
altijd een beroep doen op Saar en wil zij haar ervaring hierin
ten dienste stellen van de groep. We zullen onderzoeken
of we dit samen met Surplus kunnen voortzetten.
Deze groep zit altijd op dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur
in Het Punt. Nieuwe deelnemers zijn zeer welkom.
Kom gerust geheel vrijblijvend eens kijken of het iets voor u is.
U bent van harte welkom.

Handwerkclub 23 augustus 2016

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.
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Puzzel pagina
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12
dikke vloeistof 13 dierlijke uitwerpselen 14
gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 telwoord 24 luitenant 25 teer 26 loon
27 vragend vnw. 28 slee 30 eerste kwartier
31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift
37 aldoor 40 tijdperk 41 een zeker iemand
42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude
Testament 50 vanwege 51 motorschip 53
kraan 54 verbond 56 kuil 57 rondhout 58
oxidatie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber
62 tochtje 63 eikenschors 65 op de wijze van
66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad.

Oplossing september: Zomerhuisje

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3
nummer 4 lokspijs 5 vaste lezer 7 voortreffelijk 8 troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10
kopergravure 11 stijloefening 15 zangspel 17
bedevaartplaats 18 leemte 20 bijnaam 23
Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32
land in Afrika 35 pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 reiziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 52 kuststrook
55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte snelle
beweging 64 einder 65 grote papegaai 67
daar 69 laagtij.

Afscheid van Leni van de Brink.
Afgelopen woensdag 8 sept. tijdens de traktatie vanwege het einde van het
zwemseizoen 2020/2021 hebben wij afscheid genomen van Leni. Leni is geboren
in 1939 en is ongeveer 20 jaar geleden door ons lid Leo van de Donk gevraagd
om de instructie voor de oefeningen bij het zwemmen te verzorgen. Dit heeft zij
dus al vele jaren gedaan tijdens ons zwemuurtje van 11 tot 12 uur en moet hiermee helaas om gezondheidsreden stoppen. Jan Rasenberg overhandigde haar
namens alle zwemmers/-sters als dank een boeket en een cadeaubon. Nic van
Dongen bood haar namens het bestuur eveneens een cadeaubon aan en dankte
Leni voor al haar instructies als vrijwilliger. Wij wensen Leni nog het allerbeste en
zijn nu op zoek naar een nieuwe instructrice. Hierna genoten we allemaal van
een bakkie koffie/thee met een heerlijke appelflap, aangeboden door KBOHoeven. Onze KBO-leden zwemmen elke woensdag van 11 tot 12 uur in het zwembad “De Baarlebossche” in Oudenbosch. Wilt u hier graag aan meedoen kom dan op woensdagmorgen om 11 uur naar Oudenbosch en meldt u bij Jan Rasenberg. U kunt eerst een keer vrijblijvend meedoen om te kijken of dit
iets voor u is. Daarna kunt u zich definitief opgeven.

Het volgende nummer van de
KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag
26 oktober 2021.
Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u
inleveren tot uiterlijk 15 oktober 2021.
Per email naar bodehoeven@ziggo.nl
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Schaken bij KBO - Hoeven. Iets voor u ?
Op vrijdag 3 september zij we weer begonnen na 1,5 jaar corona.
Schaken is hersengymnastiek voor de geest. Hersenen zijn net als
spieren. Als je ze niet gebruikt worden ze slap. Wie regelmatig
schaakt, blijft op oudere leeftijd mentaal fitter. Door te schaken onderhouden oudere mensen sociale contacten. Ze voelen zich daardoor
prettiger, wat positief doorwerkt op hun fysieke gezondheid. Al meer
dan 25 jaar schaakt op vrijdagmiddag een groep 50-plussers bij de
KBO – Hoeven in Het Punt. Het gaat bij de senioren niet om prestaties, maar om de sfeer en de gezelligheid van het elkaar ontmoeten.
Gelukkig is het niet zo, dat u verplicht bent te komen, vrijheid blijheid!
Velen gaan ook graag op vakantie, naar de kinderen en kleinkinderen of andere leuke dingen doen.
Mochten er dames of heren zijn die willen schaken, dan kan dat . Kom eens een kijkje nemen in Het Punt
op vrijdagmiddag vanaf 13.30 u.
Voor nadere inlichtingen kunt u altijd bellen met : Cees Boonman tel. 0165 – 314786.

Computerclub gaat weer van start
De computerclub gaat weer beginnen vanaf donderdagavond 30 september 2021 t/m donderdag 31 maart 2022, wekelijks van 19.00 tot
21.00 uur op donderavond in Het Punt. Deze club is bedoeld voor leden die al enige ervaring hebben in het computer gebruik en het leuk
vinden om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen bij
gebruik van diverse programma’s, zoals Word, Excel, PowerPoint,
muziek- en foto bewerkingsprogramma’s o.a. fotoalbums maken.
Vind je computeren leuk maar kom je met bepaalde programma’s
niet verder of je weet al heel veel en wil jij jouw kennis overbrengen
aan andere computer gebruikers, dan ben je hartelijk welkom op deze computerclub. Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem contact op met Kees Braspenning, initiatief nemer voor deze computerclub. Telefoon 0165-502112 - 06-40033561 of mail kees.braspenning@ziggo.nl

Hulpverlening aan KBO-leden
Belastinginvulhulp:

Overleden 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

Ledenmutaties

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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Joke de Baay-Tak

83 jr.

Hoeven

Nieuwe leden:

Hoeven

Maries Vermonden

Hoeven

Harry Sep

Hoeven

Corry Sep-Stoop

Hoeven

Annie Muijs-Konings

Hoeven

Stiena Jongenelen

Hoeven

Jan Braspenning

Hoeven

Arnold Overdevest

Hoeven

Ada Sanderson-Vermeulen

Hoeven

Piet Vervaart

Etten-Leur

Riky van de Riet

Hoeven

Piet van de Riet

Hoeven

Ad is al halve eeuw ‘bij de tijd’
Ad Antonissen (78) woont sinds 2014 aan het Hofpark in Hoeven. Hij is daar zeker niet alleen. Hij leeft er
letterlijk en figuurlijk ‘bij de tijd.’ Of het nou in de keuken, huiskamer, hal, slaapkamer of zolder is. Overal hangen en staan klokken. De geboren Roosendaler raakte zo’n vijftig jaar geleden besmet met het
klokkenvirus. In de tijd dat hij receptionist in het Franciscusziekenhuis was, leefde hij zich met name in
de nachtdiensten uit op het restaureren en repareren van klokken en uurwerken. Inmiddels bezit hij heel
veel exemplaren zelf. Waaronder ook bijzondere klokken
en horloges uit de 17e en 18e eeuw.
Wie Ad spreekt, moet er wel even de tijd voor nemen.
Want zijn ogen twinkelen als hij het over zijn bijzondere,
uit de hand gelopen hobby gaat hebben. ’Ik begon met het
verzamelen van zakhorloges die ik probeerde te repareren.
Door contact met klokkenmaker Boluyt (Dinteloord) leerde
ik veel van de van hem geleende cursus. Mijn hobby zorgde inmiddels voor een groeiende klantenkring. En tijdens
de nachtdiensten in het ziekenhuis, kon ik goed mijn gang
gaan. Thuis schoonmaken, in het ziekenhuis repareren.’ Hij
kreeg ook grote klanten als het Roosendaalse nonnenklooster en de gemeente. De toenmalige ziekenhuisdirecteur ging er zelfs prat op dat Ad dit zo goed kon. Hij vertelde het zelfs rond. Ad z’n bloed gaat gewoon snel stromen
als hij weer een bijzonder exemplaar in handen krijgt. Zo
ook met bijvoorbeeld een kartelklok van 1778 uit de Franse stad Rouen. Al die gegevens over de klokken en hun
makers vindt hij in een lexicon.’ De klokkenmakers zetten
vaak zelf ergens in de klok wat en wanneer ze er iets aan
gedaan hebben. Het leukste is eigenlijk als er mensen komen met een klok die het al jaren niet meer doet. Als je
die dan weer aan de praat krijgt en laat glimmen, geeft me
dat veel voldoening.’ De buren in het Hofpark houdt hij tevreden. De klokken slaan niet. Op één na en dat is een gewicht regelateur in de kamer.
Een heel bijzonder exemplaar is het Friese ‘schippertje’ uit 1800. Die is zeer zeldzaam. Deze heeft een
klein slingertje en was bestemd voor de toenmalige binnenvaart. Ad staat elke morgen vroeg op om aan
zijn klokken te werken. Lakken, zagen, fineren, schuren, polijsten, sleutelen. Priegelwerk vaak ook. Wat
doet hij eigenlijk niet aan een klok? Hij struint al jaren allerlei beurzen en markten af. Het is zijn lust en
zijn leven en komt er desnoods voor uit bed. Wie bij hem de
hal in gaat kan niet om de imposante Engelse staande klok uit
1741 van John Washbourn uit Gloster heen. Terloops verklapt
hij dat er in een van de staande klokken door hem een bijzonder documentje over zijn levensloop is verstopt. De bekende
Comtoise is zijn lievelingsklok. Die zijn dan ook veel te zien op
zijn bomvolle zolder waar zijn werkplaatsje is. Je kijkt er je
ogen uit. De eerste elektrische klok uit 1906 staat er. Klokken,
klokken en nog eens klokken. In een speciaal doosje bewaart
hij oude, zeldzame zakhorloges. Hij toont ze als ware het echte
schatten. Bijzonder is het bot dat hij ooit kocht bij de plaatselijke slagerij. Om er wijzers van te maken voor een oude koekoeksklok. ‘Wat konden de mensen vroeger al prachtige klokken en horloges maken. In de tijd dat er nog geen sprake was
van fietsen, auto’s en fotografie. Vooral de Fransen zijn er goed
in. Toen ze tijdens de Franse Revolutie moesten vluchten naar
Zwitserland, is daar de cultuur van klokkenmaken ontwikkeld.
Vandaar ook de naam die de Zwitserse uurwerken hebben gemaakt en Franse namen hebben’.
Ad raakt niet uitgepraat. ‘ Ik wil nog zoveel doen. Hopelijk krijg
ik daar na al die jaren nog de tijd voor,’ zegt hij met een grote,
gulle lach.
Ad is geïnterviewd door Fons Pijnen
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Overzicht weekactiviteiten
Activiteit

locatie

Biljarten

wanneer

Het Punt

maandag

van 13 - 16 uur.

dinsdag

van 13 - 16 uur. 18.30 - 21.30 uur. (profs74)

donderdag van 13 - 16 uur.

Bingo

Het Punt

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

Bridge

Het Punt

maandag 9-11.30 uur en woensdag 18.30-21.30 uur.

Computerclub

Het Punt

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

Fietsen

In de buurt

dinsdag van 13.00 - 17.00 uur (soms 10.00 - 17.00 uur)
groep 1 aanvang 13.15 uur.

Gym senioren

Het Kompas

Jeu de Boules

Het Punt

maandag: groep 2 aanvang 14.15 uur.
groep 3 aanvang 15.15 uur.
maandag en donderdag 13.00 - 16.00 uur.

Koersbal

Het Punt

dinsdag van 9.00 - 11.30 uur

Rikken / Jokeren

Het Punt

Weeknr. 2,4,6,8 enzovoort op woensdag van
13.00 tot 16.30 uur.
Vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Schaken

Het Punt

vrijdag 13.00 u - 16.30 uur

Schilderen/Tekenen

Het Punt

dinsdag 19.00 u - 21.30 uur.

Sjoelen

Het Punt

maandag en donderdag van 18.30 - 20.00 uur

Walking football

VV Hoeven

dinsdag van 10.30 - 11.30 uur

Wandelen

In de buurt

donderdag van 10.00 - 11.00 uur

Yoga

Het Kompas

woensdag: groep 1 van 09.00 tot 10.00 uur.
groep 2 van 10.30 tot 11.30 uur.

Baarlebossche

Zwemmen

Oudenbosch

woensdag 11.00 u - 12.00 uur.

Overzicht extra activiteiten oktober/november 2021
Datum

Plaats

Activiteit

tijd

25 september

Hoek van Holland Dagreis Maeslantkering, Hoek van Holland.

01 oktober

Het Punt

Eerste vrijdagviering

10.00 uur.

09 oktober

Het Punt

Jeu de Boules toernooi

14.00 uur.

14 oktober

Het Kompas

Algemene ledenvergadering

13.30 uur.

26 oktober

VV Hoeven

Demo dag walking football

09.45 uur.

30 oktober

Hilvarenbeek

Dagtocht Soeth & Vermaeck

09.00 uur.

05 november

Het Punt

Eerste vrijdagviering

10.00 uur.

Bezoek onze website kbo-hoeven.nl
Voor meer informatie, foto’s en het laatste nieuws
Of scan de QR code.
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