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of in de kerk verder te gaan) Er komt een bouw-

werk naast de kerk te staan van 40 meter lang en 

8 meter breed waar wij en Surplus gehuisvest 

gaan worden, met hierin een keuken en toiletten 

voor alle partijen.  En onze eigen ruimte voor de 

KBO met hierin een bar, 3 biljarten en ruimte,  

waar alle activiteiten kunnen plaatsvinden. Hier 

kunnen wij alles in doen wat we nu in Het Punt 

doen met onze eigen vrijwilligers, hier verandert 

niets aan. Het was de bedoeling dat het eind van 

dit jaar zover zou zijn dat er begin 2022 zou be-

gonnen kunnen worden met de bouw, zowel bin-

nen als buiten de kerk, om eind van 2022 te gaan 

verhuizen. Dat gaat nu wel een heel ander tijdstip 

worden. Voor zover nu bekend zal alles misschien 

wel een jaar opschuiven naar eind 2023. Hier 

kunnen wij niets aan doen, het is gewoon afwach-

ten nu. 

Tot zover over de kerk, ik zal u over het vervolg 

op de hoogte houden.  

Woord van de voorzitter 
Deze bijdrage gaat over de verhuizing naar de 

kerk. Dit stukje heb ik ook voorgelezen op de al-

gemene ledenvergadering van 14 oktober. Ik heb 

er al veel over gezegd en over geschreven maar 

de vraag van u is:  hoever zijn we nu en wat gaat 

er op korte termijn gebeuren in en rond de kerk? 

Zover mij bekend is het dat de gemeente, het bis-

dom en centrum Bovendonk en de ontwikkelaars 

nu de overeenkomst hebben getekend. Dat houdt 

in dat de architect kan gaan werken aan de defini-

tieve tekeningen voor in- en naast de kerk. De 

gemeente kan hun verdere plannen in ontwikke-

ling gaan brengen. Intussen is de gemeente bezig 

met het samenstellen van een nieuw bestuur, dat 

als stichting verder gaat met de onderhandelingen 

van de toekomstige gebruikers. Wat dat voor ons 

inhoudt, voor KBO en Surplus ( ik benoem ze bei-

de omdat wij de afspraak hadden om samen bij- 

Dagreis Scheveningen en Hoek van Holland 25 september 2021 

Eindelijk was het zover. Eindelijk mochten we weer. Een dag waar iedereen zo lang naar had uitgekeken. 

Rond 8.45 uur vertrokken we vanaf het kerkplein met een volle bus naar Scheveningen. Daar aangeko-

men werden we ontvangen door een zeer vriendelijke medewerkster van restaurant Palace.  
(lees verder op pagina 2) 

Verslag ledenvergadering over 2020 
Terwijl het kalenderjaar al naar zijn einde loopt, 

moest als gevolg van de maatregelen wegens co-

vid-19 de verplichte jaarvergadering over 2020 

nog worden gehouden. Donderdag 14 oktober 

2021 kwam een tachtigtal leden bijeen om die 

vergadering bij te wonen. De bijeenkomst begon 

met het gebruikelijke worstenbrood en koffie. Alle 

noodzakelijk te behandelen verslagen over 2020 

kwamen ter sprake. De contributie voor het jaar 

2022 wordt niet verhoogd. Aftredende bestuursle-

den (mevr. LePoole, mevr. Gransjean, dhr. 

Schrauwen en dhr. Wouters) waren herbenoem-

baar en hadden zich beschikbaar gesteld. Omdat 

er geen nieuwe kandidaten hadden aangemeld 

gaan ze verder in het bestuur. Tussentijds zijn 

twee nieuwe bestuursleden toegetreden: dhr. Van 

Beers en dhr. Bijl. We zijn gelukkig met deze jon-

gere bestuurders. Op het eind van de vergadering 

werden zeven leden gehuldigd omdat ze 25 jaar 

lid waren van onze KBO-Hoeven. De vijf aanwezi-

ge leden kregen een oorkonde en hun werd een 

boeket bloemen aangeboden. Bij de afwezigen 

wordt het thuisbezorgd. 

Nadat de vergadering was afgesloten door de 

voorzitter vond er een optreden plaats van het 

Variakoor, dat hiermee het eerste officiële optre-

den van dit kalenderjaar had. De vrolijke liederen 

onder leiding van hun nieuwe dirigent en met be-

geleiding van een accordeoniste zorgde voor een 

gezellige samenzijn.  

De 5 aanwezige jubilarissen 

Het Variakoor 
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Seniorengym in het Kompas bij de KBO-Hoeven. 
Elke maandagmiddag gaan diverse leden van ons naar de 

gym in het Kompas in drie groepen, namelijk om 13.15 u., 

om 14.15 u. en om 15.15 u. Telkens voor 45 minuten. Dit 

onder leiding van de bevoegde docent Connie de Vries uit 

Etten-Leur. Deze activiteit is zowel voor dames als voor he-

ren, alhoewel de heren blijkbaar gym-vrees hebben, omdat 

er nu slechts één heer deelneemt. Dus heren sluit u aan. 

Bewegen is ook goed voor heren. In groep 3 van 15.15 uur 

zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Kom gerust eens om 15.15 u. naar het Kompas om te kij-

ken of dit iets voor u is. Het verplicht u tot niets en u bent 

van harte welkom. Bewegen is goed voor u en houdt u fit. 

Hier hebben we met uitzicht op zee  koffie gedronken met 

een heerlijk gebakje erbij. Rond 11.00 uur reed het trein-

tje voor en konden we instappen voor een rondrit o.a. 

langs het strand en door het oude Scheveningen. Deze rit 

duurde ongeveer drie kwartier. Het was gelukkig droog 

maar de zon scheen helaas (nog) niet. 

Na de rondrit met het treintje mochten we genieten van 

een heerlijke uitgebreide lunch, wederom in restaurant 

Palace. Na de lunch zijn we weer in de bus gestapt en ver-

trokken we richting Hoek van Holland voor een bezoek aan 

de Maeslantkering. Onderweg brak het zonnetje door. De 

Maeslantkering is een stormvloedkering op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek 

van Holland. De kering maakt deel uit van de Europoort-

kering, het laatste onderdeel van de Deltawerken. Deze is 

in 1997 in gebruik genomen. Ook hier werden we vrien-

delijk ontvangen en kregen we een rondleiding in 2 groe-

pen. De informatie die we kregen was zeer interessant en 

erg leerzaam. Een gedeelte van de rondleiding was bui-

ten, zodat we tijdens de uitleg heerlijk konden genieten 

van het zonnetje. Om half vijf zijn we weer richting Bra-

bant gereden en in Kruisland gestopt voor een uitgebreid 

3-gangen diner. Moe maar voldaan zijn we weer naar 

Hoeven vertrokken. Uit de reacties tijdens de terugreis 

konden we opmaken dat het een geslaagde dag was. 

Henny  van Rijsbergen-van Rijckevorsel,  lid CAR-commissie. 

Dinsdag 24 aug. 2021 is de schildersclub bij elkaar ge-

weest. Dit om een aantal zaken te bespreken met elkaar.   

In onderling overleg werden de volgende besluiten geno-

men:   

 1e:  start op  dinsdag 7 sept. 2021 om 19.00 uur in  

  Het Punt bij Surplus. 

 2e:  Eli van de Riet wordt de contactpersoon tussen  

  deze groep en het bestuur. 

 3e:  de naam van de activiteit wordt ‘tekenen en 

   schilderen’. 

Deze groep kan nog wel enkele deelnemers gebruiken en 

mocht u interesse hebben, loop dan op een dinsdag om 

19.00 uur gerust eens vrijblijvend binnen. 

U kunt dan eerst eens een paar weken proberen om te 

zien of het iets voor u is. Mensen hebben vaak verborgen 

talenten en onder leiding van Piet Bruijns kunnen deze misschien tot bloei komen. Probeer het eens. U 

bent van harte welkom. 

Tekenen en/of schilderen bij KBO-Hoeven.  
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Zaterdag 14 mei 2022 in MECC  Maastricht 

Vertrek om 13.30 vanaf de Kerk in Hoeven  

verwachte thuiskomst 22.00 uur 

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’.  

Een van de grootste live entertainment producties die van mei tot en 

met juni 2022 exclusief te zien zijn in een speciaal gebouwd pop-up 

theater in het MECC Maastricht. In dagboek van een herdershond 

treedt de jonge kapelaan Erik Oderkerke in 1914 toe tot een paro-

chie in Geleen. Een klein landbouwdorp in Limburg dat geregeerd 

wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor. Tegen de op-

komst van steenkolenmijnen in Limburg komt het rijke Roomse le-

ven steeds meer onder druk te staan. De onhandige, naïeve kape-

laan Oderkerke probeert zich staande te houden in het katholieke 

dorp. Dagboek van een herdershond appelleert aan een goed gevoel 

van nostalgie en neemt het publiek mee terug in de tijd. De legen-

darische televisie serie die van 1978 tot 1980 te zien was, wordt 

naar het theater gebracht. De voorstelling start om 16.00 uur. Om-

streeks 18.00/19.00 uur vertrekken we naar een restaurant waar we 

deze dag afsluiten met een 3-gangen diner. Na het diner rijden we 

terug naar de opstapplaats waar we ± om 22.00 uur aankomen. 

Prijs voor deze mooie dag is € 85,00 per persoon incl. 2e  rang zitplaats, vervoer en diner. Graag betalen 

vóór 24 maart 2022. Betaling is inschrijving. 

Wilt u deze mooie dag meemaken, maak dan het bedrag van € 85,00 over op de rekening 

NL35 RABO 0122 5095 52 t.n.v. KBO Hoeven onder vermelding van ‘Musical en lid nummer.’ 

We zijn bijna zo ver: START VAN DE EERSTE KBO-QUIZ 
Een aantal maanden geleden heeft het secretariaat een onderzoek gedaan naar de behoefte aan nieuwe 

activiteiten. En daaruit is gebleken dat een KBO-quiz erg sterk uit het onderzoek kwam. We zijn daar-

mee aan de slag gegaan en we zijn inmiddels zo ver dat we een eerste versie met jullie kunnen gaan 

uitproberen. We willen dat doen op VRIJDAGAVOND 21 JANUARI 2022. 

We willen opstarten met teams van 2 tot 4 personen en dan met een maximum van 50 personen. Leden 

die zich wel willen opgeven als eenling zullen wij toevoegen aan een niet compleet team. 

We zullen proberen er een avondvullend programma van te maken van half acht tot ongeveer 10 uur. 

Teams of eenlingen kunnen zich opgeven: 

• Door het  inschrijfformulier in te vullen, deze liggen in Het Punt 

• Digitaal via de website www.KBO-Hoeven/quiz 

We gaan uit van ongeveer 15 teams en vol=vol. Sluitingsdatum voor 

inschrijving 14 januari 2022. 

Voor vragen kunt U altijd terecht bij iemand van het secretariaat:  

Ton Wouters of Jan Schrauwen. 



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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Schaken en Dammen 

De maandelijkse zaterdagactiviteit van KBO-Hoeven en Surplus 

gaat ook weer opstarten en wel op zaterdag 13 november 2021. 

Traditiegetrouw beginnen we met een High Tea. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door de daarvoor bestemde 

briefjes in te vullen en inleveren bij KBO of Surplus met betaling 

van €7,50 (graag contant). 

Voor vragen en of inlichtingen neem contact op met  

Gerda Braspenning T 0165-502112   M 06-14124085 

Frans Bauer in concert. 

Zaterdag 8 januari 2022 om 20.00 uur in Chassé theater Breda. 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Prijs € 52,00 p.p. 

inclusief entree en vervoer. Betaling op rek.nr. NL35 RABO 0122 5095 52 

t.n.v. KBO-Hoeven met vermelding van lidnummer en Frans Bauer. 

Betaling is inschrijving vóór 5 nov. 2021 en vol =vol. 

Samen aan tafel 

Al heel veel jaren is het schaken een activiteit die KBO-

Hoeven mogelijk maakt in haar wekelijkse programma.   

Onlangs kwam het idee naar voren om de andere denk-

sport, het dammen, ook aan te bieden aan leden van 

onze vereniging als een wekelijkse activiteit. 

We veronderstellen dat een groepje dat best zou willen.  

Het onderwerp dammen werd in de antwoorden op de 

enquête die gehouden is in het voorjaar van 2021 

(maand mei) niet door leden genoemd. Het aantal reac-

ties op de enquête was echter een relatief klein deel van 

het totaal aantal leden. Er kan dus wel een latente be-

hoefte aanwezig zijn. 

Alle leden die belangstelling hebben voor dammen in verenigingsverband van de KBO-Hoeven kunnen dit 

kenbaar maken door te mailen naar secretariaat@kbo-hoeven. 

Indien er werkelijk reële behoefte bestaat zullen we mensen die hebben gereageerd uitnodigen voor een 

bijeenkomst om een start te kunnen maken. 

Jong geleerd oud gedaan 

Iets leuks of bijzonders 
In de vorige KBObodeHoeven stond een stukje over een lid van onze vereniging die een bijzondere hob-

by heeft: de verzameling van alles wat te maken heeft met klokken en horloges. Vele leden hebben aan-

gegeven dat dit een mooie bijdrage was en vroegen zich af of dat niet kan worden voortgezet. Natuurlijk 

wil de redactie van de KBObodeHoeven daar ruimte voor maken.  

Hebt u een leuke of bijzondere hobby en mogen wij dat in onze KBObodeHoeven vermelden laat het ons 

weten. Piet van Oosterhout  0622528145 

https://kbo-hoeven.nl/
http://rek.nr
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Puzzel pagina 

Horizontaal: 1 slang 6 klein kind 12 riv. in 

Italië 13 vette vloeistof 14 loofboom 16 pl. 

in Flevoland 18 scheepstouw 19 mislukking 

21 luitenant 22 harde wind 24 per adres 25 

in hoge mate 26 onderdanigheid 27 Europe-

aan 28 tot afscheid 30 namelijk 31 water in 

Friesland 33 kiem 34 catastrofaal 37 inwo-

nend 40 mager 41 ik 42 doorn 45 dartel 48 

sint 49 circa 50 Chinese munt 51 als onder 

53 geweldig 54 gewoon 56 bergweide 57 

muzieknoot 58 slingerplant 59 lidwoord 60 

tijdperk 62 Chinees gerecht 63 metalen 

staafje 65 zangnoot 66 Scandinaviër 68 

vleesstokje 70 hemellichaam 71 provincie-

hoofdstad. 

Verticaal: 1 geraamte 2 snel 3 public relati-

ons 4 een zeker iemand 5 onzin 7 Europe-

aan 8 Bijbelse priester 9 bolgewas 10 snij-

werktuig 11 jachtexpeditie 15 boetedoening 

17 loopstok 18 toename 20 op elkaar 23 

vanwege 29 innig samen 32 bloeiwijze 35 

niet in werking 36 iedere persoon 38 afslag-

plaats bij golf 39 filmpersonage 42 flink en 

sterk 43 waterverf 44 onzin 45 nachtrust 46 

pianospeler 47 tegoed 48 lijn 52 eiergerecht 

55 moeder 61 gravin van Holland 62 ho-

ningdrank 64 grappenmaker 65 droog (van 

wijn) 67 plus 69 overmatig. 

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

Oplossing oktober:  Zomerhuisje  

 Het volgende nummer van de  

KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  

23 november 2021.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u  

inleveren tot uiterlijk 12 november 2021.   

Per email naar bodehoeven@ziggo.nl  

Oplossing oktober: thuiswerken 

De werkgroep Belangenbehartiging is op zoek naar nieuwe leden. 
We komen 1x per 6 weken bij elkaar om met elkaar af te stemmen over de lopende activiteiten. We wer-

ken op basis van een door het Bestuur goedgekeurd activiteitenplan, maar we houden ook de actuele 

ontwikkelingen bij. Het doel van de werkgroep is om de belangen van onze KBO-leden zo goed mogelijk 

te ondersteunen. We werken in groepsverband, waarbij we op voorhand ons op 3 onderwerpen richten:` 

   

 

 

Spreekt u dit aan en wilt u zich inzetten voor de belangen van de KBO leden in Hoeven neem dan con-

tact op met de voorzitter: 

  Jack Koevoets, telefoon 0165 503113 of 06 30648431 of jack.koevoets@ziggo.nl 

Welzijn en Zorg  

Inkomen 

 Wonen en Mobiliteit  



 

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  

Overleden leden:  

Rien Embregts  87 jr. Hoeven 

Joke Hereijgers-Backx  88 jr. Hoeven 

Frans Sleeking   95 jr. Hoeven 

Nieuwe leden:  

Kees Koeken Hoeven 

Ria Koeken-van Nijnatten    Hoeven 

André Crébolder  Oudenbosch 

Wilhelmine Hetterschijt-Maalsen  Hoeven 

Vicente Rodriquez   Etten-Leur 

Rian Linkels-Smetsers Hoeven 

Ledenmutaties 
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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 

KBO-Brabant organiseert een Symposium waar wij op zoek gaan naar het 

geheim van het goede leven. Wat als dingen niet meer vanzelfsprekend 

zijn. Wat maakt het leven tot een goed leven? Gezondheid helpt natuur-

lijk, maar is gezondheid daarmee een voorwaarde voor een goed leven? 

Geld helpt ook misschien. Of gaat het om relaties, je verbonden weten, 

van betekenis zijn?. Het symposium vindt plaats op woensdag 10 novem-

ber 2021 in het Cultureel Centrum De Schakel – Kerkstraat 104 – 5126 

GD GILZE, van 10.00 uur tot 16.00 uur, U betaalt € 20,00 en ontvangt 

daarvoor een uitgebreide lunch en alle koffie en thee gedurende de dag. Kortom: een dagje met inhoud. 

Aanmelden kan via de website van KBO-Brabant: kbo-brabant.nl/symposium-10-november-2021/ 

Symposium Het goede Leven 

Praatje met een taartje 
Ontmoeten is een werkwoord, een stap naar voren zetten buiten de deur, 

je laten zien en horen zoals je bent. Dat moet je wel zelf willen, want je 

legt iets van jezelf ten toon. Als je alleen bent is zo’n stap moeilijker, om-

dat je meestal niet kunt terugvallen op je maatje thuis. Je komt na een 

middag of avond alleen thuis en dat vind je niet prettig. Dat gevoel kan een 

reden worden maar niet meer die stap te zetten om anderen te ontmoeten. 

Dat terugtreden kan uiteindelijk leiden tot eenzaamheid. Op initiatief van 

de kruisvereniging hebben Surplus en de werkgroep Belangenbehartiging 

van de KBO-Hoeven de ‘landelijke week van de eenzaamheid’ (30 sept – 7 

okt) aangegrepen om een ontmoetingsmiddag voor alleenstaanden te orga-

niseren in Het Punt.  

Op dinsdagmiddag 5 oktober stond de huiskamer van Surplus in Het Punt 

klaar voor de ontvangst van een 40-tal personen. Na de verwelkoming en 

het voordragen van een gedicht werd met  de aanwezigen onder leiding  

van een gespreksleider gesproken over de gevoelens en gedachten over 

het alleen-zijn. 

Wat al snel duidelijk was, is dat de zondagavonden in herfst en winter vaak 

werden genoemd als het minst prettig en men zich vaak alleen voelde. 

In een schriftje werd dat opgeschreven zodat het de basis kan worden voor 

verdere stappen.  

mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl
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Jeu de Boules        Prachtig toernooi gespeeld 
Op zaterdagmiddag 9 okto-

ber was het dan zover, lang 

naar uitgezien want tijdens 

het afgelopen jaar was er 

weinig mogelijk om ook 

maar iets te organiseren, 

maar dat gold voor ieder-

een natuurlijk.We waren 

met 18 personen om te 

boulen en daar dan nog wat 

aanhang en toeschouwers 

bij, dat maakt dat het denk 

ik wel voor iedereen een ontzettend fijne middag is geweest, waarbij 

ook nog eens fanatiek werd gegooid met de ballen om zo dicht mo-

gelijk bij het butje te komen. We streden op 4 banen waarbij we een 

extra baan hadden gecreëerd tussen de woningen aan de Halder-

berg, daar we zelf maar over 3 banen beschikken bij Surplus voor. 

Er werd gestreden om de eer van beste bouler van de KBO 2021 

maar ook natuurlijk om de medailles (goud – zilver en brons). 

De strijd was fel maar zeker zeer sportief, wat blijkt uit het feit dat 

bij een klein foutje er geen onnodig lange discussies ontstonden, 

maar onderling alles sportief werd geregeld. 

Na afloop hebben we in de avonduren nog gezellig genoten met een hapje en een drankje, waar we ook 

de standen hebben bekendgemaakt en de prijzen uitgereikt. De uitslag was zeer verrassend en werd met 

de nodige humor omkleed. De medailles werden door ons bestuurslid Gerda op een voortreffelijke wijze 

uitgereikt waarbij ook nog ’n flesje wijn werd toegevoegd voor de winnaars. Zie uitslagen. Hopende dat 

we hiermee ieder een fijne middag en avond hebben bezorgd, zien we uit naar een volgende strijd, en 

boulen we gewoon elke week (bij droog weer, maandagmiddag en donderdagmiddag) om in het vervolg 

ook goed voor de dag te kunnen komen. Wie zin heeft in een partijtje is van harte welkom op onze mid-

dagen, en bij gebleken interesse is zelfs ook uitbreiding van tijd mogelijk.  

KBO boulers van Hoeven. (Meer foto’s van dit toernooi vind je op onze website kbo-hoeven.nl) 

Uitslag Jeu de Boules toernooi  

Nummer Naam Voor tegen 

1 Wlilly Keepers 37 21 

2 Piet Braspenning 37 32 

3 Juul van Nispen 36 16 

4 Rina van Berkel 34 20 

5 Jan van Merrienboer 34 26 

6 Rene Cosse 33 35 

7 Liza Vermunt 32 22 

8 Corrie van Nispen 32 26 

9 Piet Verrest 32 29 

10 Kees Vermunt 32 32 

11 Bert van Berkel 31 35 

12 Kees braspenning 30 31 

13 Jo van den Koedijk 29 28 

14 Corrie Westergaard 28 33 

15 Riet Aanraad 27 32 

16 Harry van der Linden 26 28 

17 Ria Braspenning 18 37 

18 Ad Keepers 13 37 

    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
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Overzicht weekactiviteiten 

Activiteit locatie wanneer  

Biljarten    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) 

Gym senioren  Het Kompas  

 groep 1  aanvang 13.15 uur. 

maandag: groep 2  aanvang 14.15 uur. 

 groep 3  aanvang 15.15 uur. 

Jeu de Boules Het Punt   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 

Tekenen/Schilderen 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 Punt 
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 uur. 
Oudenbosch 

Overzicht extra activiteiten november/december 2021 
Datum Plaats Activiteit tijd 

30 oktober Hilvarenbeek Dagtocht Soeth & Vermaeck  09.00 uur. 

04 november Het Punt Inloopspreekuur fysiotherapeut (13.30 -14.00 uur) 13.30 uur. 

05 november Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur. 

13 november Het Punt High Tea (KBO & Surplus) aanmelden 14.00 uur. 

03 december Bovendonk Dankjewel avond (op uitnodiging) 18.00 uur. 

16 december Het Kompas Adventviering 11.00 uur. 

    

Bezoek onze website kbo-hoeven.nl  

Voor meer informatie, foto ’s en het laatste nieuws  

Of scan de QR code. 

http://www.kbo-hoeven.nl

