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december 2021 14e jaargang - nummer 12 

Advent  
Advent en kerstfeest, het grote geschenk van het licht. 

De grote kersttijd begint op Sint Maarten op 11 no-

vember en eindigt met Maria Lichtmis op 2 februari. 

Het is de tijd van verstilling, delen, schenken en ont-

vangen. De bomen worden kaal. De dagen zijn voel-

baar kouder en korter geworden, het daglicht neemt 

snel af. We zoeken als we buiten zijn bescherming en 

warmte in onze winterjassen. Onze voeten die ons op 

de aarde dragen en waarmee wij ons pad lopen zijn 

omhuld met dikke sokken en warme schoenen. We 

trekken ons terug in onze huizen maar ook in onszelf. Eind van de middag valt de schemering al in. Die 

schemering kondigt de avond en de nacht aan waarin we tot rust komen en we terugkijken naar de dag 

en ons ook mogen losmaken van de dag. De lange avonden kunnen ruimte maken om tot jezelf en tot 

rust te komen, maar ook tot elkaar. Samen op zoek naar geborgenheid, gezelligheid, warmte, liefde en 

licht. Maar ook van het oefenen om te delen en te schenken en uiteindelijk te kunnen ontvangen. Het 

ontvangen van het licht wat ons in de kerstnacht geschonken wordt. Het licht wat wij mee mogen dra-

gen, samen met en voor elkaar, op weg naar het kerstfeest. 

Samen op naar Kerstmis 2021 
Vorig jaar schreef ik in het kerstverhaal : er ligt 

een moeilijke tijd achter ons voor jong en oud. Nu 

denk ik dat ik kan constateren dat er een moeilij-

ke tijd voor ons ligt. Als ik dit schrijf is het 13 no-

vember 2021, de dag nadat de regering weer vele 

maatregelen heeft aangekondigd. Als ik op dit 

moment constateer dat bijna alles weer dicht 

moet, en dat we maar met een paar mensen bij 

elkaar mogen komen, dan vrees ik het ergste. Ik 

ga hopen dat het mee gaat vallen alleen al i.v.m. 

de feestdagen. Ik zou het jammer vinden dat fa-

milie traditiegetrouw weer niet met zijn allen bij 

elkaar kan komen om met het hele gezin, of met 

familie en vrienden, kerst te kunnen vieren. Voor 

velen onder ons is dit een van de hoogtepunten 

van het jaar. Wij als bestuur moeten weer maar 

afwachten of we Het Punt open mogen houden of 

weer gaan sluiten, wat zeer jammer zou zijn. Het 

enige wat we zelf kunnen doen is voorzichtig zijn, 

en dan nog kunnen we het krijgen, met de vraag 

is het Corona of is het de griep?  

Als we terugkijken naar het afgelopen najaar heb-

ben we toch nog veel dingen kunnen doen, al was 

het in afgeslankte vorm; we waren weer goed op 

dreef met ons allen. De wens naar meer was er, 

maar we moesten voorzichtig blijven. Toch zijn er 

nogal wat veranderingen gaande bij verschillende 

zaken. Het is nu toch wel definitief, hoe spijtig 

ook, dat we van Het Punt naar naast de kerk 

moeten gaan verhuizen. De bebouwing zal half 

volgend jaar opstarten met de bedoeling om eind 

2023 te gaan verhuizen en wordt de kerk als ge-

meenschapshuis in gebruik genomen. 

Ook gaan we meemaken dat we als gebruiker van 

de kerk ons moeten gaan verplaatsen naar Bo-

vendonk, waar de mooie kapel in gebruik geno-

men gaat worden voor de diensten. Dat zal een 

hele verandering worden. De eerste vrijdag vie-

ring, die door velen wordt bijgewoond, blijft na-

tuurlijk bij ons in Het Punt. Het is altijd al wat ge-

weest en dat zal wel blijven. Het belangrijkste 

voor nu is dat we proberen gezond te blijven door 

de regels die er zijn i.v.m. de Corona te volgen. 

Tot slot wens ik u allen, mede namens het be-

stuur, prettige feestdagen en een gezond 2022 

toe. 

Ad Wijnen, voorzitter 

Kersteditie 

Kapel Bovendonk 
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K.B.O. Dagreis naar Hilvarenbeek en Baarle-Nassau.  
Ondanks het gure, natte ‘bamusweer’ kon de bus 

op tijd vanaf het kerkplein vertrekken. Welkom 

geheten door bestuursleden en chauffeur werd 

het een aangename rustige trip naar Hilvarenbeek 

met als eindbestemming het museum:  

‘Soeth & Vermaeck’. 

Dit museum heeft ons mee 

terug genomen naar vroe-

ger, naar de ouderwetse 

kermis en naar de draaior-

gels met alles wat daar bij 

hoort. De gastheer heeft op 

zeer humoristische wijze ons 

vanaf het jaar 1920 door de 

ontwikkeling van het kermisgebeuren gepraat. Ter 

afwisseling konden we zo nu en dan deelnemen 

aan diverse spelen zoals rad van avontuur, de kop 

van Jut, peperkoek hakken met een heuse bijl 

(weliswaar van hout), de toekomst laten voor-

spellen, jezelf in de lachspiegel bekijken, enz. On-

dertussen werd er goed voor de inwendige mens 

gezorgd met allerlei lekkere hapjes en drankjes 

tot met de suikerspin. De uitgebreide lunch ging 

er bij iedereen ook vlot in! Na de middag kregen 

we zeer uitvoerig de geschiedenis en ontwikkeling 

van het (draai)orgel te horen. Hierbij was de 

echtgenote van de gastheer aan het woord, die 

qua aanpak niet voor haar man onderdeed. De 

meeste orgels hebben we ook kunnen beluisteren, 

waarbij sommige deelnemers even het gehoorap-

paraat moesten uitschakelen! Er is veel gelachen 

en de dag vloog om! 

Tegen de avond zijn we naar Baarle-Nassau gere-

den, waar we zeer welkom waren in restaurant 

‘den Engel’. Een lid van de heemkundekring heeft 

ons het indrukwekkende verhaal van de zo ge-

noemde “Dodendraad” verteld. Dat was in de eer-

ste wereldoorlog een hoogspanning prikkeldraad, 

die zonder pardon verschillende dorpen en ge-

huchten van elkaar afsneed. Gezinnen, families , 

geliefden en vrienden werden van elkaar geschei-

den. Velen zijn bij oversteekpogingen overleden. 

Het feit dat het na zo’n vrolijke dag doodstil was 

tijdens die presentatie, zegt genoeg. 

Met een heerlijk drie gangen diner hebben we de 

dag smullend afgesloten en waren we tegen 8 uur 

weer bij het kerkplein in Hoeven. Het was een 

mooie, vrolijke en leerzame dag! En zover ik het 

heb kunnen bekijken en beluisteren, heeft ieder-

een er van genoten. 

Organisatoren: 

Bedankt! 

Corry van den 

Bosch. 

Demodag Wandelvoetbal 26 oktober geslaagd. 
Dinsdagmorgen om 10 uur heerste er op het 

voetbalveld van VV-Hoeven een bruisende sfeer 

voor de demodag, georganiseerd door KBO-

Hoeven, VV-Hoeven en SSNB. Er waren in totaal 

ongeveer 40 personen aanwezig inclusief de 

mensen van DVO uit Roosendaal. Allereerst hield trainer Ronald Boe-

ren van SSNB een praatje over het wandelvoetbal in het algemeen en 

de spelregels hierbij. Daarna sprak de fysiotherapeut Cees Caron over 

het voorkomen van blessures en de belangrijkheid van de ‘warming 

up’. Na een kort welkomstwoordje namens KBO-Hoeven en VV-Hoeven 

door Nic van Dongen begonnen we met een grote groep aan de war-

ming-up. Toen speelden we een partij van 2 x een kwartier met 2 

groepen. Na deze ‘vermoeiende’ partij dronken we met z’n allen nog 

een lekker bakkie koffie/thee (aangeboden door VV-Hoeven) met een 

warm worstenbroodje (aangeboden door KBO-Hoeven)in de kantine.  

Al op 12 sept. 2019 is deze sport in Hoeven gestart met enkele men-

sen, maar het kwam ook door Corona niet goed van de grond. Nu zijn 

we weer enkele weken bezig met gemiddeld 15 voetballers(-sters), 

want ook dames zijn van harte welkom. Ook hebben we de TV gehaald 

op TV-zuid-west, die het doorgegeven heeft aan Omroep-Brabant.  

Dus alles bij elkaar een geslaagde actie. 

Bedankt SSNB, VV-Hoeven en KBO-Hoeven. 
Meer foto’s op onze website 



KBO-afdeling Hoeven 

Secretariaat: dhr. Ton Wouters 

Arnoutlaan 16 - 4741 CX  Hoeven 

Tel.:  0165-502945e-mail: secretaris@kbo-hoeven.nl 
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LEVEN 

Ik kijk naar het zonlicht 
het speelt een spel vol kleur 
door rode en gele bladeren 

afscheid van een warme zomer 
een zomer met vele beperkingen 
verdriet, verlies en eenzaamheid 
deze herfst zal niet voor iedereen 
zo kleurrijk zijn als deze bladeren 

maar 
leg jezelf niet teveel beperkingen 

en dagen vol eenzaamheid op 
zoek naar kleine lichtpuntjes 

bekijk je omgeving met nieuwe ogen 
luister naar de wind 

hoor stemmen uit het verleden 
hoor stemmen in het heden 

en 

maak een plan voor morgen 
wandelen, fietsen, boodschappen, 

koop een vrolijk mondkapje 
lezen, schrijf eens een brief, 

in dit nieuwe normaal 
kan dit nog allemaal 

dus 

ben je alleen op je kamer of in huis 
durf om hulp te vragen 

haal je foto’s voor de dag 
zoek een opgewekt muziekje 
op de radio of draai een CD 

zing gerust keihard mee 

krijg 

je bezoek, maak er iets van 
vraag naar hun dagelijks leven 

maak jezelf niet het middelpunt 
je hebt meer dan je misschien beseft 

vier iedere nieuwe dag 
je weet nooit of het de laatste is 

Dorpendichter gemeente Halderberge 
Elly Schepers-Corstjens 

Het ruilboek in Hoeven bestaat  5 jaar. 
Wie leest is slim, begripvol en wordt vrolijk. 

Lezen is goed voor je, hoor je vaak. Maar waarom pre-

cies? Als je elke dag precies dezelfde dingen doet, worden 

de hersenen luier, minder actief dus, werken niet meer zo 

goed. Lezen biedt steeds iets nieuws aan je hersenen. De 

hersenen moeten daar moeite voor doen. Lezen verbindt 

horen, zien en voelen: elke zin is anders, je moet de bete-

kenis van de woorden begrijpen, je fantasie wordt geprik-

keld en het verhaal moet je onthouden, je vergeet je zor-

gen, je krijgt een beter humeur. Van lezen word je dus 

slimmer in tegenstelling tot veel achter een beeldscherm 

zitten. Dat maakt je hersenen passief.  

Breng een bezoek aan HET RUILBOEK in Hoeven. Zoek 

een paar boeken uit, heerlijk lezen en dan weer terug-

brengen. We gaan uit van eerlijkheid. HET RUILBOEK is 

een GRATIS initiatief van Kruisvereniging Hoeven. 

HET RUILBOEK is op werkdagen geopend van 9.00uur tot 

16.00uur. Adres De Halderberg 74 (in Het Punt) te Hoe-

ven 

Heeft u vragen. Bel met Joke Kouters 0165-506481 

• Houd 1,5 meter afstand op plekken zonder coronatoe-
gangsbewijs  

• Was je handen en hoest in je elleboog 

• Blijf thuis als je verkouden bent of koorts hebt. 

• Is een huisgenoot besmet dan blijf je thuis in quaran-
taine. 

• Draag een mondkapje waar geen toegangsbewijs ver-
plicht is, zoals winkels. 

Corona-maatregelen 

mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl
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Het programma is als volgt: 

11.00 uur: Eucharistieviering door pastor Maickel Prasing m.m.v. het dameskoor. 

12.00 uur: Een uitgebreide koffietafel. 

13.00 uur: Toespraak door burgermeester B.J.A. (Bernd) Roks 

13.30 uur: Optreden zangeres Nicole Frijters 

14.15 uur: PAUZE. 

14.30 uur: Vervolgoptreden Nicole Frijters. 

15.30 uur: Sluiting Adventsviering 2021. 

Hoe kunt u aan deze dag deelnemen? 

U meldt zich aan door onderstaande strook in te leveren op 

vrijdagmorgen 10 december 2021 tussen 10.30 uur en 11.30 uur in Het Punt met betaling 

van de eigen bijdrage.  

Eigen bijdrage: Voor leden  € 15,00  p.p.  

En voor gastleden en voor partners, die geen lid zijn € 20,00 p.p. 

Dit bedrag kunt u bij de aanmelding op 10 dec. contant voldoen. U kunt het ook vóór  

10 dec. overmaken op rek.nr. NL 35 RABO 0122 5095 52 t.n.v. KBO-Hoeven  

met vermelding van ‘Adventsviering en lidnummer’ . 

Namens het Bestuur en de werkgroep Culturele Activiteiten en Reizen (CAR). 

KBO afdeling Hoeven. 

Uitnodiging 

Adventsviering donderdag 16 dec. 2021  

In het Kompas aan de Bovenstraat 18 in Hoeven. 

Aanvang 11.00 uur (zaal open om 10.30 uur). 

Aanmeldingsformulier Adventsviering KBO-Hoeven op 16 december 2021 

Naam: ____________________________________    Lidnr:____________   

Naam: ____________________________________    Lidnr:____________  

Adres: _______________________________________________________  

Aantal personen: ____   leden  x € 15,00 +  _____  gastleden en introducés x€ 20,00  

=Totaal €__________ 

Indien dieet (b.v. zoutloos) hier vermelden:___________________________________ 

Wachten op verlangen 
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Puzzel pagina 

Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij  

12 Ned. omroep 13 strook 14 mannetjesbij 

16 houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse 

priester 21 of dergelijke 22 flauw 24 grond-

toon 25 deel v.h. hoofd 26 betrekking  

27 moerasplant 28 als onder 30 vruchtbe-

ginsel 31 voegwoord 33 errore excepto  

34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjes-

schaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in het 

nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouw-

werktuig 50 luitenant 51 riv. in Rusland  

53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere  

57 lectori salutem 58 nummer 59 ooster-

lengte 60 gravure 62 rekenteken 63 moeras-

vogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap  

68 leidsman 70 danig 71 gevierd sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker  

3 ultraviolet 4 woonboot 5 Europeaan 7 her-

komst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. 

in Gelderland 11 Europese vrouw 15 Spaanse 

groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. boek 

20 babydoek 23 zangnoot 29 toename  

32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige hou-

ding 38 hok met gaas 39 deel v.e. koren-

halm 42 drinkbehoefte 43 aandrang 44 land-

bewerking 45 huidblaasje 46 vitrine  

47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Euro-

pees land 55 Nieuwe Testament 61 plaag-

geest 62 Chinees gerecht 64 abonnee  

65 Europeaan 67 pro Deo 69 lidwoord. 

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

 Het volgende nummer van de  

KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  

28 december 2021.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u  

inleveren tot uiterlijk 12 november 2021.   

Per email naar kbo-bodehoeven@ziggo.nl  

Oplossing november: Kruisspin 

 

Uitslag Rabo ClubSupport 2021 

Beste leden en gastleden, 

heden ontvingen we per post een cheque van de Rabo met het schitterende be-

drag voor KBO-Hoeven van € 678,09.  

Wel minder dan vorig jaar, maar er doen ook steeds meer verenigingen mee en 

het digitaal stemmen is er niet gemakkelijker op geworden. Al met al een schitte-

rend resultaat. 

Het bestuur dankt alle stemmers van harte voor hun support. 

Mede namens alle leden en gastleden danken wij de Rabobank voor hun gulle gift 

en de mogelijkheid, die wij van hen hebben gekregen.  

Rabobank nogmaals bedankt!!!!!!!! 

Penningmeester, Nic van Dongen. 

mailto:kbo-bodehoeven@ziggo.nl


 

Belastinginvulhulp:  

Ben v.d. Valk 0165-506271 

Jan van Zitteren  076-5037357 

Gied van Lier 0165-502933 

Ouderenadviseur:  

Olga de Korte   0165-503237 

Connie Fluijt 06-34580486 

Cliëntondersteuner:   

Jack Donkers 06 20788531 

Hulpverlening aan KBO-leden  

Nieuwe leden:  

Emilie Knol-Bijlsma    Hoeven  

José Naus-van de Wetering  Hoeven  

Dita van der Wegen-Raaijmakers  Hoeven  

Ad van der Wegen   Hoeven  

Ledenmutaties 
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Donderdag 11 november ontving Connie  Fluijt 

het certificaat Vrijwillige Ouderen Adviseur . 

Naast Olga de Korte gaat ook zij als vrijwillige ou-

derenadviseur (VOA) werken binnen de KBO-

afdeling Hoeven.  

Wat kunt u verwachten van een vrijwillige  

ouderenadviseur? 

Als u een vraag hebt over administratie, zorg, 

toeslagen, sociale contacten, veiligheid in huis, 

eenzaamheid, vervoer, financiën of andere zaken 

kunt u de hulp van de vrijwillige ouderenadviseur 

inroepen. Deze biedt een luisterend oor en zal sa-

men met u het probleem bespreken en probeert 

samen met u een weg te vinden om het probleem 

te kunnen oplossen.  Ook zal de vrijwillige ou-

derenadviseur hulpvragen doorverwijzen naar col-

lega-vrijwilligers zoals de clientondersteuner, ad-

ministratief ondersteuner, belastinginvulhulpen of 

anderen. Aarzel niet om contact op te nemen met 

de vrijwillige ouderenadviseur, zij wil u graag hel-

pen! 

Telefoon:  Olga de Korte  0165-503237 

 Connie Fluijt  06 34580486  

Connie  Fluijt heeft het certificaat Vrijwillige Ouderen Adviseur . 

Bezoek onze website kbo-hoeven.nl  

Voor meer informatie, foto ’s en het 
laatste nieuws  

Connie Fluijt met haar certificaat 

Nieuwjaarsontmoeting 
Het bestuur nodigt zijn leden, gastleden en relaties 

uit voor haar jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting op 

zondag 2 januari 2022 in Het Punt  

van 13.30 uur tot 16.00 uur. 

Uiteraard onder het genot van een hapje en een 

drankje. Tot ziens. 

http://www.kbo-hoeven.nl
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Het Projectkoor Halderberge heeft goed nieuws voor u! 
Na ruim een jaar vertraging is het dan eindelijk zover. 

Een fantastisch kerstconcert zal worden opgevoerd op  

zaterdagavond 18 december om 20:00 u of op zondagmiddag  

19 december om 14:30 u in de kapel van Conferentiecentrum Bovendonk.  

En daar kunt u bij zijn! 

Projectkoor Halderberge is een initiatief van Paul Buijs ( bekend van o.a. Muzikaèl   

als muzikant en voormalig dirigent). In het najaar van 2019 liep Paul met de ge-

dachte rond om een projectkoor op te zetten voor mensen die het leuk vinden om 

projectmatig te zingen. Hij kreeg hiervoor bijval van Jan Sips en André de Boeck en samen hebben ze, 

als bestuur, “Stichting Projectkoor Halderberge“ opgericht. Het eerste project moest een kerstconcert 

worden! En dat kan nu, vanwege vele sponsors en de versoepelde coronamaatregelen, eindelijk door-

gaan. Onder leiding van Paul zijn 39 zangers en zangeressen vanaf 7 juli op zaterdag begonnen met re-

peteren en het resultaat mag er zijn! Het geheel wordt muzikaal ondersteund door een orkest bestaande 

uit 11 personen waaronder 2 grote namen uit de muziekwereld: Co Vergouwen ( pianist/arrangeur) en 

Rogier de Pijper (dwarsfluit). Een sfeervol samenzijn in kerstsfeer in de kapel van conferentiecentrum 

Bovendonk, dat mag u niet missen! 

Kaarten kosten € 12,50 en zijn te koop 

via onze website: 

www.projectkoorhalderberge.nl 

Mocht dit voor u te lastig zijn, neem 

dan contact op met  André de Boeck,  

te bereiken via email : deboeckkhoe-

ven@gmail.com 

Wij hopen u te mogen verwelkomen! 

    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. 

http://www.projectkoorhalderberge.nl
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 december 2021/januari 2022 
Datum Plaats Activiteit tijd 

02 december Het Punt Inloopspreekuur fysiotherapeut (gratis advies) 13.30 uur. 

03 december Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur. 

03 december Bovendonk Dankjewel avond (op uitnodiging) 16.00 uur. 

16 december Het Kompas Adventviering (opgave 10 dec. In Het Punt 10.30 uur) 11.00 uur. 

02 januari Het Punt Nieuwjaarsontmoeting 13.30 uur. 

06 januari Het Punt Inloopspreekuur fysiotherapeut (gratis advies) 13.30 uur. 

07 januari Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur. 

08 januari Chassé theater  Frans Bauer  ? 

21 januari `Het Punt Eerste KBO-Hoeven quiz 19.30 uur 

Het Punt (KBO-deel) wordt aangemerkt als horeca-locatie. Coronatoegangsbewijs en vaste 
zitplek verplicht. Het Punt moet om 20.00 sluiten.  


