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januari 2022 15e jaargang - nummer 01 extra uitgave 

Wat gaat 2022 ons brengen???? 
Toen ik mijn bijdrage in november schreef 

wist ik niet dat er nog een KBO-bode zou ko-

men voor Kerstmis. Ik sprak mijn ongerust-

heid uit over hetgeen op ons af zou komen in 

verband met corona. Alles is weer aangepast 

in ons land, en je moet je afvragen of dit op 

langere termijn voldoende is aan maatrege-

len. Ik ben in ieder geval blij dat ik hier niet 

over hoef te beslissen. Wat de KBO-

activiteiten betreft zijn we bijna weer terug 

bij af. Geen grote bijeenkomsten meer zoals 

de adventsviering en ook de nieuwjaarsre-

ceptie. We zullen u  op de hoogte houden 

over de verdere ontwikkelingen. 

Wat is meer gebeurd in Hoeven? De 

St.Janstraat is bijna klaar. Alles is men aan 

het opleveren en aan het schoonmaken. 

Vandaag (8 december) zijn de eerste bomen 

geplant bij het Raadhuisplein. Het is  weer 

een ander aanzicht in het dorp. De avond-

markt gaat ermee stoppen en de wekelijkse 

marktkraampjes  komen weer op hun oude 

plaats te staan. 

Verhuizing van de kerk naar Bovendonk was 

een mooi gebeuren. Met een bijna volle kerk 

hebben vele priesters en diakens de laatste 

dienst in de kerk gedaan en zijn we daarna, 

met de drumband voorop en vele mensen in 

een stoet daarachter, naar Bovendonk ge-

gaan waar de plechtigheid verder is gegaan 

Even anders 1. 
Velen zullen uitkijken naar de nieuwe ONS van januari, die op dinsdag 28 december zou 

worden bezorgd samen met de KBObodeHoeven. Ook voor ons was het een verrassing toen 

we in de ONS van december lazen dat de ONS januari vervalt (zie blz 6). Als reden wordt 

aangegeven de afnemende advertentie-inkomsten, waarbij de coronapandemie

(reisaanbieders) nog een schepje bovenop doet. Daarom is besloten dat in 2022 de ONS 

niet elf maar tien keer uit komt. De jan./feb.-editie verschijnt in de week van 24 januari. 

met een korte dienst. Ook heeft in de kapel 

in de eerste week al een uitvaartdienst 

plaatsgevonden. De zondagsdienst werd ook 

goed bezocht met goed geluid en een warme 

zit en na afloop koffie voor de liefhebber. 

Terug naar onze KBO. Wat 2022 ons gaat 

brengen weten we niet. Wel spreek ik de 

hoop uit dat  corona, nadat we meer thuis 

hebben moeten blijven, sterk gaat afnemen 

en dat we ook als KBO weer meer activitei-

ten kunnen gaan doen. Als bestuur zijn we 

er klaar voor. Tot slot wens ik u, mede na-

mens het bestuur, nogmaals prettige feest-

dagen en een gezond 2022 toe .  

Uw voorzitter  Ad Wijnen. 

Even anders 2. 
Hoewel de ONS van januari niet uitkomt heeft de redactie van KBObodeHoeven, besloten om 

wel een KBObodeHoeven januari 2022 als extra editie uit te geven. Deze extra uitgave wordt 

niet op dinsdag 28 december maar al op dinsdag 21 december bezorgd gelijktijdig met de 

‘BAKKERSBON’ als presentje voor de feestdagen, u leest hier meer over op pagina 3. 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december is duidelijk gemaakt 

dat de coronamaatregelen gecontinueerd worden tot tenminste 14 januari 2022. 

Het is niet uitgesloten dat eerder nieuwe maatregelen genomen worden. 

We zullen onze leden dan via de mail op de hoogte brengen over de gevolgen 

van onze activiteiten en bijeenkomsten. 

De quiz wordt al wel tot nader orde uitgesteld. 
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Traditiegetrouw is de kerststal door vrijwilligers op  het 
kerkplein geplaatst. 
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Weetjes over Kerstmis 
De Germanen vierden rond midwinter (21 decem-

ber) reeds midwinter- of joelfeesten 

(winterzonnewende) waarbij het boze werd ver-

jaagd en het licht werd begroet. 

Omdat Jezus het Licht van de Wereld genoemd 

werd, zou Constantijn I hebben besloten dat de 

geboorte van Christus op 25 december gevierd 

zou moeten worden. De geboorte van Jezus nam 

in de kerkelijke kalender daarvoor geen bijzonde-

re plaats in, hoewel ze wel gevierd werd, en tot 

op de dag van vandaag geldt Pasen in het chris-

tendom eigenlijk als veel wezenlijker dan Kerst-

mis. De Ster van Bethlehem gaf de plaats aan 

waar de Koning der Joden geboren zou zijn. De 

kerstster is daarvan direct afgeleid. 

De kerststal is een idee van Franciscus van Assisi 

die in 1223 op het idee kwam een levende kerst-

stal in het dorp Greccio (Italië) op te zetten. Het 

idee komt voort uit de vertalingen van het Evan-

gelie volgens Lucas, waarin staat dat Jezus in een 

kribbe gelegd werd, omdat er geen plaats was in 

de herberg. De kerstboom (een spar) staat sym-

bool voor vruchtbaarheid en vernieuwing. De 

kerstboom herinnert de christen volgens Luther 

aan de boom in het paradijs; de kerstboomballen 

aan de vruchten 

waarvan Adam en 

Eva aten. De piek in 

de boom staat voor 

de ster die de Wijzen 

de weg wees naar de 

geboorte-plaats van 

Jezus; soms wordt de 

piek daarom door een 

ster vervangen. Het 

geven van ge-

schenken rond 

Kerstmis gaat te-

rug op oude tijden, 

maar in Nederland 

was lange tijd 

vooral het sinter-

klaasfeest het ge-

schenkenfeest. 

Cursus Reanimatie 
Enige jaren geleden heeft het KBO-bestuur een cursus reanimatie 

geregeld.  Omdat de groep die daar toen aan deelnam nog maar 

klein is wil het bestuur de leden opnieuw de gelegenheid bieden 

zo’n cursus te volgen. We hebben nu eenmaal te maken met ou-

deren en kwetsbaren en ook in het dagelijks leven kan uw kennis 

van pas komen. Het bestuur zal hierin samenwerken met Surplus. 

De training zal mogelijk in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. De 

cursus bestaat uit 1 avond theorie, 1 avond praktijk en na 3 

maanden nog een herhaling praktijk, waarna de certificaten wor-

den uitgereikt. Omdat wij het belangrijk vinden voor onze bezoekers nemen KBO en Surplus de kosten 

voor hun rekening. Als u aan deze cursus wilt deelnemen kunt u zich aanmelden bij Mevr. Twink Le 

Poole,  tel. 0165 502699,  email tlepoole@gmail.com. 

Herkeuring verlenging rijbewijs 75+ 

Onderstaand 2 adressen voor keuringsartsen bij verlenging van rijbewijs: 

1.   Via website www.regelzorg.nl  .U kunt ook tijdens kantooruren bellen naar  088-2323300 .  

  De prijs voor deze keuring bedraagt tussen € 40 en € 50 per keuring.  

2. Keuringsarts rijbewijs dhr. M.T. Oppier, Binnenhof 13, 4871 BR Etten-Leur.  

telefoon  06.15080110  

De coulanceregeling voor een jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs is per  

1 juni 2021 komen te vervallen.  Dit omdat de achterstand bij CBR met verlengingen 

van rijbewijzen voor 75+ers is ingehaald. 

Dus let hier goed op!! 
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De Osterloh bokaal 

Op 18 november werd weer de jaarlijkse ‘Osterloh Bokaal’ uitgereikt. 

Dit is een jaarlijks toernooi tussen de 5 kerngemeenten van Halder-

berge, nog een initiatief van oud-burgemeester Osterloh.  

De uitslag 2021; 

1. Hoeven, kampioen 

2. Oudenbosch A 

3. Oud Gastel B 

Door afwezigheid van de Hr. André Osterloh werd de bokaal uitgereikt 

door de voorzitter van KBO-Hoeven Hr. Ad Wijnen   

 

Als lid van KBO-Hoeven  ontvangt u deze 
enveloppe met “BAKKERSBON’  
gelijktijdig met deze KBObodeHoeven. 

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

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 

borstbeen 16 knaagdier 18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 

plus 22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 26 

weggebruiker 27 lof 28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 

34 hoofdstad van Albanië 37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker 

iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel 49 overdre-

ven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 54 deel v.e. dynamo 56 

Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loof-

boom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop op 

het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvo-

gel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 

halteplaats 7 voortreffelijk 8 sprookjesfiguur 9 Romanum Impe-

rium 10 pl. in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 18 

afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dieren-

tuin in Amsterdam 32 stijl 35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 

39 watering 42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht 45 

bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel v.d. vinger 48 auto-

werkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere persoon 62 

ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 69 

oosterlengte. 

Omdat het bestuur zowel de adventsviering 2021 als de Nieuwjaarsreceptie vanwege de corona 

maatregelen hebben moeten afgelasten, heeft zij het plan opgevat om iets extra's te moeten doen. 

Nadat we al onze leden vorig jaar hebben verrast met een bloemenbon, komen we dit jaar met een 

'bakkersbon' ter waarde van € 7,00. Deze bon wordt samen met deze eerste extra KBObodeHoeven 

van 2022 aan u uitgereikt. U kunt deze bon inwisselen bij onze 2 plaatselijke bakkers, die deze ac-

tie mede hebben gesponsord. Met onze dank aan bakkerijen Rijngoos en van de Biggelaar. Ook heb-

ben we een bijdrage ontvangen van de S.O.H. (Samenwerkende Ouderen-organisaties Halderberge), 

ook zij dank daarvoor.  

Deze bon is geldig tot en met 28 februari 2022. Dus houdt deze termijn in de gaten. 

Wij wensen u hiermee veel plezier en hele prettige feestdagen. 



 Het volgende nummer van de  

KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  

25-januari 2022.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u  

inleveren tot uiterlijk 14 januari 2022.   

Per email naar kbo-bodehoeven@ziggo.nl  

    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 vol-

gens de richtlijnen van het RIVM.  

De mantelzorgconsulente. Heeft u vragen over mantelzorg? Neem dan contact op met Sur-

plus. 

Contactgegevens: Patricia den Bakker: 06-10526950 Tessa van Verseveld: 06-10918131 

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, matras-
sen, 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. 

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:   

Francien Buijs-de Kok  Hoeven  

Jan Buijs  Hoeven  

Anneke Hansum-Tuinstra  Hoeven  

Wim Hansum  Hoeven  

Overleden leden:   

Jenny Renne-Hellemons   70 jr. Hoeven 

To van de Riet-Hagens  Hoeven 94 jr. 

Joke Braspenning-Koevoets  Hoeven 74 jr. 

Bert van Berkel  Hoeven 75 jr. 

Ledenmutaties 
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Het bestuur wilde graag haar leden, gastleden en 

relaties uitnodigingen voor de jaarlijkse 

nieuwjaarsontmoeting. Maar door de huidige 

Covid-19 maatregelingen kan dit niet doorgaan. 

Wenst u allen fijne feestdagen en 
een gelukkig en gezond 2022 
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