
Als ik dit schrijf is het 22 graden, veel wind en 

droog weer, met als vooruitzicht weinig verande-

ring. Volgens de deskundigen is het na 1900 niet 

meer zo droog geweest in ons land. Ik denk dat 

we blij mogen zijn dat er water is om te berege-

nen en de tuin te sproeien; doe dit vooral niet 

overdag i.v.m. de verdamping. Centrum Hoeven 

is nu eindelijk klaar, de bomen staan mooi te 

groeien maar de verkeersoverlast is sterk toege-

nomen omdat de Sprangweg en Halderbergselaan 

afgesloten zijn, voor maar liefst 2 maanden. Jam-

mer dat niet alle automobilisten de officiële omlei-

dingsroute volgen maar gebruik maken van de 

fietsersomleidingsroute door de kom van Hoeven. 

Hierdoor is het verkeer sterk toegenomen in onze 

vernieuwde St. Janstraat en deze is daar niet voor 

ingericht. Wat de afgelopen maand mei betreft is 

er veel gebeurd bij de KBO en in Hoeven. We zijn 

begonnen met de Dodenherdenking op 4 mei, 

daarna de Eerste Vrijdagviering welke weer druk-

ker was dan een maand ervoor. Dit komt ook om-

dat er mensen zijn die niet naar Bovendonk kun-

nen, maar wel naar Het Punt met hun rollator. 

Iedereen is welkom natuurlijk. Dan zijn we naar 

de musical van Dagboek van een herdershond in 

Maastricht geweest en gaan we nog naar Frans 

 Juni—juli vakantiemaanden voorwoord van de voorzitter 

KBObodeHoeven juni - 2022 - pagina 1 

15e jaargang - nummer 06 juni 2022 

Bauer in het Chassé in Breda. Tussen 10 juni en 

19 juni gaan we met 50 leden van de KBO naar 

Pfunds-Nauders in Oostenrijk, aan de grens met 

Italië. Ook de fietsclub is weer opgestart op 3 

mei. De belangstelling is groot, vorig jaar startten 

we met 15-16 mensen; nu begonnen we met 20 

en de laatste keer met 27 leden. We zijn nu in 

twee ploegen gaan rijden, anders is de groep te 

groot. Lees elders in dit blad meer over het fiet-

sen en fietsveiligheid. Wat de kerk en omgeving 

betreft is eigenlijk niet veel te melden. De archi-

tect is bezig met de laatste hand te leggen aan de 

tekening om na de vakantie een afgerond geheel 

te kunnen presenteren. Nu we aan de beginperio-

de van de vakantie staan, draait bij de KBO  bijna 

alles verder. Tussen 10 en 19 juni is niet alles al-

tijd open bij Het Punt, maar de gebruikers zijn 

hiervan op de hoogte en de openingstijden han-

gen aangeplakt bij Het Punt. Tot slot wensen wij 

als bestuur u allen een prettige invulling van de 

vakantieperiode, zowel thuis als voor degenen die 

op vakantie gaan, en we gaan na de vakantie met 

ieder in goede gezondheid met elkaar samen ver-

der. Groet,  Ad Wijnen                  

 

Fietshelm actie KBO-Hoeven en  
Carl Veeke 

Veiligheid op de fiets gaat bij KBO-Hoeven boven alles. 

Zoals bekend is er binnen onze KBO een groot aantal mensen, die wekelijks 

gaat fietsen. Deze week 28 personen. Deze mensen hebben pas een voorlich-

tingsbijeenkomst gehad met als onderwerp: veilig fietsen met de elektrische 

fiets en de verkeersregels hierbij, in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer 

Nederland) en Carl Veeke Tweewielers.  

Een belangrijk onderwerp hierbij was de fietshelm, die nog niet verplicht is, 

maar wel sterk wordt geadviseerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij als KBO 

voor u het volgende in de aanbieding, samen met Carl Veeke Tweewielers. Als 

u bij hem een fietshelm aanschaft, dan krijgt u van Carl 15 % korting op het 

aankoopbedrag en € 10,00 als bijdrage van de KBO-Hoeven. Deze aanbieding 

geldt alleen voor KBO-leden van Hoeven. Wat moet u doen als u een helm wilt 

gaan aanschaffen? Neem uw ledenpas van de KBO mee. U krijgt dan bij de aankoop een korting van 

15% plus een korting van € 10,00 van KBO-Hoeven, die verrekend wordt bij Carl Veeke, die dit vervol-

gens bij de KBO declareert. 

Deze actie is eenmalig voor alle leden van KBO-Hoeven en loopt vanaf heden  

24 mei tot en met 30 juni 2022.   

Wij als KBO proberen de veiligheid voor onze leden zo optimaal mogelijk te maken. 

Namens het bestuur, Ad Wijnen.  
Per ledenpas één helm met korting 



• U in aanmerking kunt komen voor een bedrag van € 800,-- als tegemoetkoming voor de steeds 

stijgende energieprijzen zoals gas en elektriciteit? Deze aanvraag kunt u doen tot en met 31 de-

cember 2022. Voor goede nadere informatie moet u eens kijken op de website van: 

www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl of de website van de gemeente: www.halderberge.nl. Hier 

treft u uitgebreide informatie over de vraag: wie, wat, hoe enz. Doe het, het is voor uw eigen por-

temonnee en krijg waar u recht op hebt!!!!! 

• Er is volop te doen over de nieuwe pensioenwet. Op de website van KBO-Brabant kunt u de stand 

van zaken eens rustig bekijken en zien hoe onze Brabantse vertegenwoordiger er over denkt. 

• Op deze website kunt u ook eens rustig bekijken wat u, als senior, kunt doen om u voor uw eigen 

veiligheid te beschermen tegen oplichters!  

• De gemeente heeft plannen om de komende jaren veel woningen/appartementen te gaan bouwen 

in ons dorp op veel verschillende plaatsen. De 50-plusser van nu heeft andere wensen dan 50 jaar 

geleden, komt er iets voor u bij en is het betaalbaar??  Wij zullen u daar zo goed mogelijk van op 

de hoogte houden. 

• Bewegen nog steeds een goed middel is om fit en gezond te blijven. Bekijk eens wat onze KBO 

Hoeven in de aanbieding heeft om dit te bevorderen: fietsen, gym, jeu de boules, koersbal, sjoe-

len, walking football, wandelen, yoga, zwemmen. Wilt u nog meer ??? 

• De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Halderberge krijgt een nieuwe gemeenteraad en 

ander college van B. en W. We zullen eens zien of de komende 4 jaar de gedane beloften ook wor-

den waargemaakt. Kijkt U mee? 

• In toenemende mate zijn er op TV (vaak via Omroep MAX) programma’s met als onderwerp: Seni-

oren. Kijk er eens naar, ze zijn dikwijls leuk, maar ook informatief! 

• Met U zijn wij ook benieuwd wanneer de bouwactiviteiten voor het nieuwe dorpshuis in de Kerk 

gaan starten. Dat moet nu toch wel binnenkort beginnen!!! 
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In februari 2020, even voordat corona ons ging overvallen, hadden we een bijeenkomst gehouden met 

leden die in 2019 lid waren geworden van onze vereniging. Het was de eerste keer dat deze activiteit 

werd gedaan. Bij het bestuur bleek behoefte aan het antwoord op de vraag of de personen positief wa-

ren over hun lidmaatschap. Bovendien was er behoefte om elkaar, als lid en als bestuur, beter te leren 

kennen. De eerste keer was een succes, ook vanwege de gezellige sfeer. We hadden daarom alle reden 

om het experiment voort te zetten. Maar we werden dwars gezeten door de vele beperkingen die de co-

ronapandemie met zich meebracht. Daarom zijn we met de nieuwe leden van 2020 nog niet bijeenge-

weest. Om de onderbroken ‘traditie’ voort te zetten hebben we de nieuwe leden uit 2020 en 2021 per-

soonlijk benaderd en uitgenodigd voor een samenkomen op vrijdag 3 juni 2022 in Het Punt. 

Wist U dat ………… juni 2022. 

Bijeenkomst van nieuwe leden in 2020 en 2021  

DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND. 
Zaterdagmiddag 14 mei om 13.15 uur vertrokken we met na-

genoeg een volle bus richting Maastricht voor de Musical Dag-

boek van een Herdershond. Onderweg konden we al genieten 

van het prachtige Limburgse landschap. Het was een zonover-

goten dag. De musical begon om 16.00 uur. We wisten niet 

wat we er ons van voor moesten stellen maar voor velen was 

het toch heel herkenbaar. Vooral voor degenen die de serie op 

televisie hebben gezien. Vanaf aanvang van de musical zat de 

sfeer er al goed in. Het was een ontzettend groot podium. 

Overal gebeurde er wel iets. Zoals we in Brabant wel eens zeg-

gen: “Je kon het met kijken niet bijhouden”. Het was humoris-

tisch, af en toe dubbelzinnig maar ook heel ontroerend. Na afloop kregen de spelers minutenlang een 

staande ovatie en wij kregen ook vaak te horen dat het fantastisch en geweldig was. Om 18.45 was de 

musical afgelopen en zijn we met de bus vertrokken naar restaurant Int Brooks aan de Jachthaven in 

Stevensweert. Na een heerlijk 3-gangen diner keerden we weer huiswaarts en om 23.15 uur kwamen 

we aan bij het Kerkplein.  

Het was wederom een geslaagd uitje. 

Henny van Rijsbergen-van Rijckevorsel, CAR-Werkgroep 

Het MECC Theater  

http://www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl
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Zo eindelijk weer eens een gezellige middag voor alle KBO-leden van Hoeven. 

Omdat Bovendonk niet beschikbaar was voor zowel het Oranjecomité als de KBO-Hoeven, zaten we deze 

keer in het Kompas met meer dan 100 leden. We werden ontvangen met een kopje koffie/thee en wat 

lekkers erbij. Onze voorzitter Ad Wijnen heette iedereen van harte welkom in zijn openingswoord en was 

erg verheugd, dat deze bijeenkomst weer kon plaatsvinden. Daarna gaf DJ Twan Koevoets de aftrap met 

gezellige dansmuziek en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Om ongeveer 15.30 uur kwam Manfred 

Jongenelis (de bekende accordeonist) ons bezighouden met zijn bekende muziek. Er werd volop gedanst 

en we gingen zelfs enkele keren in de polonaise. Tijdens zijn optreden kwam ook nog zijn vrouw Charona 

met hun baby'tje van 2 maanden op het podium. Onze leden waren erg tevreden met deze middag en 

we kijken terug op een geslaagde Koningsdag. 

Koningsdag 2022 

1 

3 

2 

AED-cursus Surplus/KBO-Hoeven. 
Door alle Corona-regels duurde het een tijd, maar  

eindelijk kon de reanimatie-AED cursus van start 

gaan. 11 KBO -leden hadden zich hiervoor aangemeld 

en zij kregen in 2 avonden (1x theorie en 1x praktijk) 

duidelijke uitleg en instructies in hoe te handelen  

wanneer iemand onwel wordt. Na afloop reikte onze 

voorzitter, Ad Wijnen, de certificaten uit.  

Op 2e Paasdag was de opening van de padelbanen bij de Tennis Vereniging TC Pagnevaart in Hoeven. 

Padel is een balspel dat een combinatie is tussen tennis en squash. Het kan gespeeld worden met 2 of 4 

personen. Een padelbaan lijkt veel op een squashbaan en is ook omringd door 4 wanden van glas, waar-

door de bal altijd in het spel blijft. Een padelbaan is 10 meter breed en 20 meter lang. Omdat de wanden 

van de padelbaan onderdeel zijn van het spel, is kracht bij padel minder van belang dan bij tennis. Dit 

maakt padel direct een laagdrempelige sport die door jong en oud kan worden beoefend. Wij zijn als 

KBO ook aanwezig geweest om te zien wat het precies inhoudt. Dit in het kader van bewegen voor oude-

ren. Naar onze mening is het te doen voor onze leden. Je kunt het zo intensief doen als je zelf wilt. We 

zijn voornemens om een groep KBO leden actief te laten deelnemen in een onderlinge competitie. Hier-

voor willen wij binnenkort een clinic organiseren om te laten zien wat padel inhoudt. Tijdens de clinic zijn 

er rackets en ballen aanwezig. 

Als je interesse hebt, geef dan aan welke dag je het beste uitkomt om dit mee te maken. Aanmelden kan 

bij Harrie van Beers tel. 06.53290228 (bestuurslid). 

We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Opening padelbaan Hoeven.  
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Het was een traditie dat de kbo-afdelingen in de meimaand een bedevaart hadden naar een Mariaviering 

en meestal was dat in Zegge. Pastoor Prasing begon de dienst met deze opmerking. Hij constateerde ook 

dat er dit jaar geen aandacht aan is besteed. Daarom, ging hij verder, is het goed om in deze viering 

Maria in gebed en door het zingen van Marialiederen te eren. Een bijzonder moment was er ook toen hij 

op het eind van de viering de organist van het koor en zijn vrouw die in het koor zingt, toesprak omdat 

ze op deze dag, 6 mei, precies 50 jaar geleden, waren getrouwd. Een ‘Lang zullen ze leven’ werd hun 

daarna toegezongen. Onze voorzitter, Ad Wijnen, nam na de dienst ook het woord om Peter van  

’t Hoff en zijn vrouw Jeanette toe te spreken en Gerda Braspenning mocht namens de KBO-Hoeven het 

gouden paar een mooi bloemstuk overhandigen. In coronatijd konden de Eerste Vrijdagvieringen vaak 

niet doorgaan. Peter was al enige jaren de vaste organist en dirigent van het dameskoor. En dit koor 

was, nadat de Eerste Vrijdagviering in Het Punt werd gehouden in plaats van in het kerkgebouw, daar 

ook mee doorgegaan. Kort na elkaar stopten echter zowel het Dameskoor als het St. Janskoor met hun 

bijdragen aan de diensten en beide koren werden opgeheven. Het lukte evenwel toch om een aantal da-

mes van de voormalige koren bijeen te brengen in het Eerste Vrijdagkoor. Gelukkig zegde Peter toe om 

met dit koor verder te gaan. 

Eerste Vrijdagviering 6 mei.  

Peter met het Eerste Vrijdagkoor 

Dinsdagmiddag rond twaalf uur waren een aantal mensen bijeengekomen in de Fysiotherapiepraktijk van 

Zuilichem in Oud-Gastel om getuige te worden van de toekenning van een koninklijke onderscheiding. 

De nietsvermoedende Jack Donkers (84) zat op een trainingsfiets onder begeleiding van zijn persoonlijke 

coach zijn programma af te werken. Tot het moment dat hij werd aangesproken door burgemeester B. 

Roks om toch even zijn training te onderbreken. Zich omkerend keek hij in de ogen van familieleden en 

klonk vanaf het balkon in de praktijk al een applaus. De burgemeester en de familie begaven zich ook 

naar het balkon, want beneden liepen de andere trainingen voor cliënten gewoon door. Daar werd door 

de burgemeester opgesomd waarom Jack geëerd zou worden en dat hij om die redenen benoemd werd 

als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het was zijn inzet voor het ouderenwerk waarvoor Jack plaat-

selijke, provinciale en ook landelijke faam genoot. Op plaatselijk niveau was hij er cliëntondersteuner en 

adviseur van de KBO-Hoeven. Binnen Halderberge was hij betrokken bij de opzet van de klussendienst 

Graag Gedaan. Hij was ook jarenlang provinciaal bestuurslid van de seniorenvereniging KBO-Brabant en 

tevens een viertal jaren be-

stuurslid binnen KBO-PCOB. 

Buiten het seniorenwerk was 

hij ook lid van de adviesraad 

van Woonkwartier. 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Jack bedankt alle aanwezigen 
voor de getoonde belangstelling 
bij de uitreiking van zijn  
Koninklijke onderscheiding  
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Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 
vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk 16 genees-
middel 18 sterrenbeeld 19 heks 21 voorzetsel 22 
eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 27 naald-
boom 28 mijns inziens 30 onzes inziens 31 land-
bouwwerktuig 33 en dergelijke 34 autostalling 37 
deel v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 42 verbor-
gen 45 arts 48 familielid 49 onderofficier 50 bij-
woord 51 getijde 53 ratelpopulier 54 werklust 56 
pl. in Gelderland 57 de lezer heil 58 nauwe straat 
59 eerste kwartier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 
muurholte 65 woonschip 66 pl. in Limburg 68 
draaikolk 70 verdoving 71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 
5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude lengte-
maat 10 scheepsvloer 11 door water omgeven 
land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 20 schande 
23 paardenkracht 29 fier 32 selecte groep 35 op 
de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 39 roem 
42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 46 her-
komst 47 scheepsuitruster 48 vrucht 52 slagin-
strument 55 zangnoot 61 Europeaan 62 vogel 64 
vreemde munt 65 papegaai 67 personal computer 
69 vogelproduct. 

Schilderij van de maand.  Dymphie en Ron Maas tekenen en schilderen alle-
bei uit pure passie. Dit was vorige maand goed te 
zien aan de tekening van Dymphie.  

Deze maand is het de eer aan de tekening van 
Ron. Beetje gelinkt aan de beroemde ets van Ru-
dolf Escher zien we hier twee handen die elkaar 
tekenen. Eerst tekende Ron zijn linkerhand, daar-
na draaide hij het blad, om dezelfde hand weer 
tegenover de andere te tekenen. Een prachtig ef-
fect door Ron die bij aanvang van de teken- en 
schilderclub zei, dat hij niet kon tekenen. Zo zie je 
maar…… Echter, Escher ging nog een stap verder. 
Bij nadere beschouwing van zijn prent bemerk je 
dat zowel zijn linker- als zijn rechterhand gete-
kend zijn en doe dat maar eens na. De teken- en 
schilderclub houdt even vakantie en gaat dinsdag-
avond 13 september weer van start.  

U bent altijd welkom, ook als u NIET kunt teke-
nen! Elke dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur vanaf 
13 sept. In Het Punt.   Piet Bruijns 

Puzzel deze maand weer een kruiswoordpuzzel 

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

A B 

Sudoku  A, moeilijkheid klasse gemiddeld  

Sudoku  B, moeilijkheid klasse pittiger 

Oplossing van de 2 sudoku’s uit de 
KBObodeHoeven mei 2022 
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Dagreis naar de Floriade in Almere op zaterdag 10 september 2022. 

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  26 juli 2022.  

Kopij en of foto’s voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk  donderdag 14 juli 2022.   

Per email naar kbo-bodehoeven@ziggo.nl  

 

Bezorging magazine ONS en KBObodeHoeven in de zomervakantie. 

De Floriade wordt slechts eenmaal in de 10 jaar georganiseerd, dus dit kun je niet vaak meemaken en 

beleven. 

 Vertrek om 8.30 uur vanaf het Kerkplein. 

 Onderweg stoppen we voor koffie met gebak.  

 Daarna rijden we door naar Almere Stad.  

 Na aankomst bij de Floriade kunt u dit  

bijzondere evenement op eigen gelegenheid 

op deze unieke locatie bezichtigen.  

 De lunch is voor eigen rekening  
(ook u kunt uw eigen lunchpakket meenemen).  

 Aan het eind van de dag verzamelen we bij de bus en rijden  

naar een gezellig restaurant voor een heerlijk 3 gangen diner.  

 Daarna keren we met een voldaan gevoel huiswaarts, waar we ong. 20.00 uur weer arriveren.  

Deze reis kost € 88,00 per persoon inclusief vervoer, koffie met gebak, entreeticket Floriade, inclusief 

enkele reis met de kabelbaan en ter afsluiting een drie gangen diner.  

Inschrijven kan vanaf heden door overmaking van € 88,00 p.p. op de Raborekening  

NL35RABO 0122 5095 52 t.n.v. KBO-Hoeven met vermelding van ‘Floriade en lidnummer’.  

Contant betalen kan bij uitzondering bij Piet van Oosterhout.  

Voor meer informatie kun je de website van floriade 2022 bezoeken Op de Expo - Floriade  

Wij wensen alle deelnemers een leuke en leerzame dag toe.  

Let op!  Er vindt een eenmalige aanpassing plaats van de bezorgdatum van de ONS en de KBObodeHoe-

ven in de zomermaanden. 

Als gevolg van de vakanties wordt de ONS van juli/augustus bezorgd op dinsdag 28 juni 2022 zonder de 

KBObodeHoeven. Onze eigen KBObodeHoeven wordt dan dus niet bezorgd, de redactie is met vakantie. 

De bezorging van de KBObodeHoeven juli/augustus vindt plaats op dinsdag 26 juli, zonder het blad ONS. 

Vanaf september en volgende maanden worden de ONS en de KBObodeHoeven weer gezamenlijk be-

zorgd. 

De Stichting Museum Plus Bus biedt de KBO Hoeven 

op vrijdag 1 juli 2022 een reisje aan naar het 

Zeeuws Museum in Middelburg. Deze reis is vooral 

bedoeld voor ouderen, die niet meer op eigen gele-

genheid een museum kunnen bezoeken. Daarom 

kunt u één begeleider meenemen per deelnemer. 

De busreis en de entrée zijn gratis. We worden ont-

vangen met een kopje koffie of thee (met iets lek-

kers?). Ook maken we gebruik van een lunch. De 

kosten voor deze dag zijn € 17,50 p.p. 

(voor koffie en lunch).  

We vertrekken om 9.15 uur vanaf het kerkplein en 

de te verwachten thuiskomst is 16.15 uur.  

Wilt u mee naar het Zeeuws Museum in Middelburg, 

maak dan het bedrag van € 17,50 p.p. over op re-

kening NL 35 RABO 0122 5095 52  t.n.v.  

KBO Hoeven onder vermelding van ‘Zeeuws Museum en Lidnummer’ vóór 27 juni 2022.  

Boek tijdig, want vol = vol. 

Werkgroep CAR  KBO-Hoeven. 

mailto:kbo-bodehoeven@ziggo.nl
https://floriade.com/nl/op-de-expo/
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Hulpverlening aan KBO-leden  

Nieuwe leden:  

Jaantje Veeke-Faassen                                                   Hoeven 

Tonny van Meer  Hoeven 

Ton Somers   Hoeven 

Ria Somers-Jongeneelen                                                 Hoeven 

  

  

  

Overleden leden:  

Jo van den Koedijk  74 jr. Bosschenhoofd 

   

Ledenmutaties 

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 

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 06-38261641 

Joke Kouters 0165-506481 

Cliëntondersteuner:   

Jack Donkers 06 20788531 

 

 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 (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, 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. 

Wijkteam gemeente Halderberge 

Heeft u een vraag over opvoeden & opgroeien, zorg & welzijn of werk & inkomen? Dan kunt u in con-

tact komen met het wijkteam van gemeente Halderberge. Het wijkteam heeft elke werkdag tussen 

9.00 uur en 12.00 uur telefonisch spreekuur. U kunt hen dan bereiken via telefoonnummer 14 0165. 

U kunt ook digitaal een afspraak maken; namelijk via de website  

https://www.halderberge.nl/meldingsformulier-wijkteam/formulier 

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komen de inloopspreekuren op de inlooplo-

caties voorlopig te vervallen.  

mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl
https://www.kbo-hoeven.nl/
mailto:mantelzorg.halderberge@surplus.nl
mailto:yonnegrans@gmail.com
https://www.halderberge.nl/meldingsformulier-wijkteam/formulier


Overzicht weekactiviteiten 

Activiteit locatie wanneer  

Biljarten    Het Punt   

maandag van 13 - 16 uur.  

dinsdag van 13 - 16 uur.  18.30 - 21.30 uur. 

donderdag van 13 - 16 uur. 

Vrijdag van 13.00 - 16.00 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 (oktober t/m maart) 

Fietsen In de buurt dinsdag van 13.00 - 17.00 uur (soms 10.00 - 17.00 uur) 

Gym senioren  Het Kompas  
maandag:  groep 1  aanvang 13.15 uur. 

  groep 2  aanvang 14.15 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 mei/juni/juli 2022 

Datum Plaats Activiteit tijd 

26-27-28-
29 mei 

Bovendonk Fietsvierdaagse Hoeven Fietsvierdaagse hoeven.nl 08.00 uur 

28 mei Breda Frans Bauer (vertrek 19.00 uur vanaf Parrestee) 19.00 uur 

03 juni Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 

03 juni Het Punt Bijeenkomst van nieuwe leden in 2020 en 2021   

10-19 juni  Meerdaagse reis naar Nauders  

01 juli Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 
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Bezoek onze website  

www.kbo-hoeven.nl 

https://www.fietsvierdaagse-hoeven.nl/
http://www.kbo-hoeven.nl

