
Vakantie en andere zaken       

Vakantie 

De zomer is gelukkig nog volop bezig met zijn 

veel verschillende temperaturen. 

Velen zijn op vakantie geweest, anderen bleven 

thuis: ieder vult het op zijn manier in. Wat de 

meerdaagse reis van onze KBO betreft was die dit 

jaar ook weer zeer goed geslaagd. We zijn met 46 

leden naar Oostenrijk- Zwitserland en Italië ge-

weest en hebben goed weer gehad. Alle dagen 

maakten we een andere trip. Vandaar dat we de-

ze landen allemaal hebben aangedaan. Vele ber-

gen en dalen hebben we aan ons oog voorbij zien 

gaan. Wat wel opviel is dat er veel minder sneeuw 

lag dan b.v. vijf jaar geleden. Dat er bergen wa-

ren op 3000 meter hoogte waar boven die hoogte 

de ijsgrotten afgedekt waren met plastic, om het 

smelten van deze ijsgrotten tegen te gaan. Duide-

lijk zichtbaar dat de wereld toch aan het verande-

ren is volgens mijn mening. 

Bij onze KBO c.q. Het Punt zijn bijna alle activitei-

ten verder kunnen gaan. De bezetting is i.v.m. de 

vakantie soms wat minder maar dat mag de pret 

niet drukken. We hopen straks weer op volle toe-

ren te kunnen gaan draaien. 

  Woord van de voorzitter  
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De Kerk en omgeving 

Wat de vooruitgang bij de kerk betreft kan ik het 

volgende meedelen. We zijn onlangs met de toe-

komstige  gebruikers en het toekomstige nieuwe  

stichtingsbestuur in de kerk bijeen geweest, waar 

een uiteenzetting werd gegeven over de indeling 

van het gebouw. Als alles gaat verlopen volgens 

de planning kan de aanbesteding aan het eind van 

dit jaar gedaan worden. En een jaar later zou het 

in gebruik  genomen kunnen worden. Als dat uit 

zou komen kunnen we onze jaarvergadering 2024 

in ons nieuwe onderkomen naast de kerk houden.  

Corona 

Als ik dit schrijf is het 30 graden en constateer ik 

dat de corona weer opduikt. Voorzichtigheid is 

dus weer geboden bij hoe we met elkaar om 

gaan. We moeten ons niet bang maken, maar als 

we ons niet lekker voelen of koorts hebben, dan 

even testen en bij twijfel thuis blijven. Er zijn in 

mijn directe omgeving al verschillende personen 

die corona hadden of hebben. 

Laat ons proberen om samen gezond te blijven en 

doorgaan met onze activiteiten bij onze KBO. Sa-

men verder. 

Ad Wijnen  

 

Vanaf 1 juli verplicht: rookmelder op elke verdieping!  
Zorg dat u goed bent voorbereid op de nieuwe wetgeving en maak uw woning 

meteen brandveilig. Deze rookmelders combineren een hoge kwaliteit met fraai 

design. Ze zijn eenvoudig te monteren met de magneten en vallen niet op door 

het compacte formaat. Kijk eens op de website van KBO-Brabant op ons leden-

voordeel www.onsledenvoordeel.nl 

 Een rookmelder mag in geen enkel huis ontbreken en is bovendien verplicht vanaf 

1 juli 2022 op elke verdieping. In ieder huis kan brand ontstaan. Als dat onver-

hoopt gebeurt, is het zaak om zo snel mogelijk actie te kunnen ondernemen. Een 

rookmelder zorgt daarvoor. Als de rookmelder rook detecteert geeft hij een luid 

alarmsignaal af van 85 decibel. Ter illustratie: 85 decibel is het beginniveau waarvoor artsen oordopjes 

adviseren. Een niet te negeren geluidsniveau dus. 

Verplicht vanaf 
1 juli 2022 

Floriade donderdag 15 september 2022  
Omdat te weinig personen zich hebben aangemeld 

voor de Floriade 2022, hebben wij besloten om sa-

men met PCOB-Oudenbosch dit doorgang te laten 

vinden op donderdag 15 september. Vertrek vanaf 

de kerk in Hoeven (tijdstip wordt nader bekend ge-

maakt; ong. 8.30 uur). Aanmelden kan door vóór 12 

augustus € 88,00 over te maken op de Raboreke-

ning NL35RABO0122 5095 52 t.n.v. K.B.O.-Hoeven 

met vermelding van ‘Floriade en lidnummer’.  

Zie ook KBObodeHoeven nr. 6 van juni.  

Nadere informatie bij Piet van Oosterhout tel.  06.22528145  

http://www.onsledenvoordeel.nl


• Per 1 juli 2022 zijn alle bewoners van huizen verplicht om rookmelders in huis aangebracht te heb-

ben. Bij huurwoningen moet de verhuurder hier voor zorgen. Bij een eigen woning is dit de plicht 

van de eigenaar. Is het bij U al in orde? 

• Ouderen ( 70+) hebben vlugger last van warmte in de zomer dan jongeren. In de ‘Ons’ van juli/

augustus staan daarvoor belangrijke tips waar U rekening mee kunt houden. Kijk eens op bladzijde 

8 hiervan!! 

• Met contant geld betalen blijft mogelijk! Geldautomaten blijven bestaan! Laten we echter hopen dat 

voor Hoeven deze ook bereikbaar blijven voor onze ouderen en dat u binnen loopafstand hier te-

recht zult blijven kunnen. 

• Vaak gaat bij het ouder worden de eetlust wat achteruit. Zorg er echter voor dat u gezond blijft en 

steeds voldoende eet en vooral  fruit blijft eten om uw vitamine en gezondheid op peil te blijven 

houden! 

• De zomer juist de tijd is om er op uit te trekken. Blijf niet binnen zitten en geniet van de mooie na-

tuur en de mooie omgeving van Hoeven. Zoek een wandelmaatje en loop een ‘Rondje Hoeven’. Her 

en der staan bankjes om even uit te rusten! Doe het!!! 

• Het hertenkamp is volledig overhoop gehaald en heringericht  voor doorstroming van overtollig re-

genwater. We hopen dat de inrichting geslaagd is en zowel voor de dieren als voor de bezoekers er 

mooier op gaat worden! Het blijft toch een ‘Pareltje’ in onze leefomgeving. 
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Vorig jaar zijn twee nieuwe, jonge-

re leden aangesloten bij het be-

stuur van KBO-Hoeven. De alge-

mene ledenvergadering heeft die 

benoemingen goedgekeurd tijdens 

de algemene ledenvergadering van 

oktober 2021. Het bestuur besloot 

onlangs de verjonging geleidelijk 

door te gaan zetten. Het volgend 

voorjaar treedt de secretaris af.  

Het bestuur roept vrouwen en mannen uit de ver-

eniging op zich te melden voor de functie van se-

cretaris van KBO-Hoeven. Ze kunnen een over-

zicht van de taken van de secretaris ontvangen.  

Eventuele kandidaten kunnen dan mogelijk gaan 

meelopen met de vergaderingen om zich voor te 

bereiden op het invullen van deze functie.   

Men kan zich voor deze functie melden bij  

secretaris A. Wouters 

Adres: Arnoutlaan 16, 

Tel: 0165-502945 of  

Per mail:  secretaris@kbo-hoeven. 

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 

 

Wist U dat …………augustus 2022. 

Oproep kandidaten voor de 

functie van secretaris van  

KBO-Hoeven 

? 

mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl
https://www.kbo-hoeven.nl/
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Jokeren en rikken 
Woensdag 3 juli 2022 kwamen de spelers van het jokeren en rikken bij elkaar in Het Punt voor de afslui-

ting van het seizoen 2021-2022. Hierbij werden door ons bestuurslid Nic van Dongen de prijzen uitgereikt 

onder toezicht van de activiteitenbegeleider Nel Schaft.  

1 

3 

2 

Bridge 
Op woensdag 22 juni heeft, onder het genot van een kopje koffie en een lekkere appelflap, de prijsuitrei-

king van onze wintercompetitie plaatsgevonden. Twink le Poole deed dit namens het bestuur van de 

KBO. Er zijn 34 deelnemers geweest. Die hebben van 6 oktober tot en met 25 mei in totaal 24 woensda-

gen gestreden om dit kampioenschap. Hennie en Kees Adamse werden eerste met 57,57 %, Tonny van 

Vucht werd tweede met 54,83 % . Toos en Piet Dictus zijn derde geworden met 54,50 %. Hierbij een 

bijzonder woord van dank voor Kees van Nuenen die elke woensdag na afloop goed in de weer is ge-

weest om de uitslagen te berekenen. Bravo Kees en dank daarvoor. Zelf heb ik de meegestuurde foto’s 

gemaakt en Piet van Oosterhout zal jullie ook wat toesturen. Kijken jullie maar wat je ermee kunt. 

Groeten Jan Schouw 

Prijsuitreiking kaarten 

1e prijs 2e prijs 3e prijs 

De uitslagen voor het jokeren waren:  

1e  prijs Cor Bakkers 868 punten 

2e  prijs Corrie Martens 893 punten 

3e  prijs Riet Marijnissen 912 punten 

Poedelprijs Kees Vermunt 1248 punten. 

De uitslagen voor het rikken waren: 

1e  prijs Nellie Schaft 1091 punten 

2e  prijs Dina Brouwers 1067 punten 

3e  prijs Pleun Heezen 1027 punten 

Poedelprijs Naantje van Kuyk met 841 punten. 

van links naar rechts: Dina Brouwers - Pleun Heezen - 
Nellie Schaft en Naantje Kuyk. 

van links naar rechts: Corrie Martens - Riet Marijnissen - 
Kees Vermunt en Cor Bakkers. 

Onder het genot van een bakje koffie/thee met wat lekkers werd het seizoen afgesloten. Het bestuur 

dankt hierbij Nellie Schaft voor al het werk, dat zij heeft gedaan. Het jokeren en rikken gaat tijdens de 

vakantie gewoon door. De competitie start weer op woensdag 7 september 2022. 
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Iedere dinsdagmorgen gaan de tafels en stoelen in Het Punt aan de kant, de groene koersmat wordt uit-

gerold zodat om 9.00 uur de dames en heren kunnen beginnen met hun partijtje koersbal. Ieder seizoen 

wordt er een onderlinge competitie gespeeld en de punten genoteerd. Dinsdag 12 juli werd, na de koffie 

met een heerlijke koek, de uitslag bekend gemaakt. Gerda Braspenning was namens het bestuur aanwe-

zig om de prijzen uit te reiken. 

Na de prijsuitreiking was er nog een gezellig samenzijn met een drankje. 

Heeft u interesse in het koersbalspel kom dan gerust eens 

een kijkje nemen op dinsdagmorgen, maar niet in de maand 

augustus want dan hebben ze vakantie. 

Prijsuitreiking koersbal 

Veilig fietsen. Binnenkort verschijnt onze actie over fietshelmen in het magazine ONS van de 

KBO-Brabant. KBO-Hoeven vindt het belangrijk dat haar leden veilig kunnen fietsen. Zij heeft 

met de plaatselijke fietsenmaker Carl Veeke een overeenkomst afgesloten dat KBO-leden 15% 

korting op de aanschaf van een fietshelm krijgen. Van KBO Hoeven krijgen ze dan ook nog 

eens 10 euro beloning. De actie begon tijdens de 49e Fietsvierdaagse van Hoeven. Al meer dan 

70 leden (meer dan 10% van onze leden) kochten vanwege de actie een helm. Vooral de leden 

van de fietsclub van de vereniging zijn overgegaan tot de aanschaf van een fietshelm. De voor-

zitter van KBO-Hoeven hoopt dat andere KBO-verenigingen ook de mogelijkheid van een soort-

gelijke actie bekijken. 

Resultaat fietshelm  

1e prijs Deni van Wortel 16,36 punten 

2e prijs Annie v.d. Broek-van Straeten 15,45 punten 

3e prijs Tonny van Wortel-Roozen 14,73 punten 

De poedelprijzen waren voor; Annie Kanters-Kuijpers, Liza Vermunt - Godrie  

De koersbalmat uitgerold 
Van links naar rechts op de foto Annie Kanters-Kuijpers,  
Liza Vermunt–Godrie, Deni van Wortel, Tonny van Wortel-
Roozen, Annie v.d. Broek-van Straeten en Annie van Hal-
Suijkerbuijk (activiteitenbegeleidster) 

Foto Kees Braspenning 12 juli 2022 
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Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig 

13 geldbuidel 15 Latijnse bijbelvertaling 

17 sportterm 18 deel v.e. fiets 20 vat 

21 tijdvak 24 grond om boerderij 

25 selenium 27 vervoermiddel 29 als bo-

ven 30 ontaarding 34 vogel 

36 hoeveelheid 38 radon 39 deel v.e. 

tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 

42 erfenis 45 pl. in België 48 bond 

51 bevel 53 slagader 54 nikkel 

55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 

60 vochtige warmte 62 tam 63 waakzaam 

65 bespreking 68 werkplan 69 enigma. 

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 

4 schop 5 deel v.d. bijbel 6 deel v.e. sta-

tion 7 helder klinkend 8 de onbekende 

9 bezittelijk vnw. 10 één en ander 

11 gewoonte 12 sportartikel 

14 scheepsrebel 16 gesloten 19 jaartelling 

22 ambtsrust 23 brancard 26 elektro-

encefalogram 28 metalen staafje 30 wilde 

hond 31 autoriteit 32 gebak 33 verdieping 

35 roem 37 kwaad 42 naargeestig 43 deel 

v.e. wet 44 mengelmoes 46 voorzetsel 

47 brief 49 deel v.e. breuk 

50 werkweigeraar 52 houding 

54 grappenmaker 56 waarnemend 

57 heilige 58 gegevens 59 ouderloos kind 

61 godin v.d. dageraad 64 deksel 66 ijzer 

67 achter. 

Herhaalde oproep aanmelden padel.  
Een padelbaan lijkt veel op een squashbaan en is ook 

omringd door 4 wanden van glas, waardoor 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.  

We zijn voornemens om een groep KBO leden actief 

te laten deelnemen in een onderlinge competitie. 

Hiervoor 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).  

Puzzel deze maand weer een kruiswoordpuzzel 

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

l e n t e b o e k e t  

Oplossing kruiswoordpuzzel uit KBObodeHoeven juni  



KBObodeHoeven augustus - 2022 - pagina 6 

Verslag KBO-reis naar Oostenrijk, 10-19 juni 2022 

 Eindelijk, eindelijk: na 2 jaar wachten mochten 

we weer samen op reis! Iedereen was op tijd om 

de koffers in te laden in de bus van de Fa. Kupers, 

die voor reisorganisatie Bolderman werkt. Stipt 

om 09.00 uur vertrok de bus met 46 passagiers. 

Onze chauffeuse reed ons naar het wisselpunt in 

Geldrop. De stemming kwam er al gauw in door-

dat Joke Gijzen de warme worstenbroodjes kwam 

aanbieden. Op de wisselplaats stond onze nieuwe 

chauffeur/reisleider Martien Janssen al op ons te 

wachten. Met zijn prachtige stem introduceerde 

hij zichzelf. Je kon duidelijk het charmante Lim-

burgse accent horen. Helaas waren er onderweg 

vele files door wegwerkzaamheden en vakantie 

drukte. Gelukkig maakten Jan en Joke Gijzen re-

gelmatig een trip door de bus met de snoepjes-

doos. We arriveerden tamelijk laat op ons tussen-

adres in Denkendorf in Duitsland, waar we overi-

gens een heerlijk diner kregen. De volgende mor-

gen leidde Martin ons via München naar Innsbruck 

in Oostenrijk. Daar vertelde onze Nederlandsspre-

kende gids een heleboel over het park, waardoor 

we liepen. Tenslotte kwamen wij uit bij het Huis 

met het Gouden Dak. Na de lunch vertrokken we 

weer zodat we op tijd arriveerden in Hotel Tyrol in 

Pfunds, 4 sterren hotel met mooie kamers waar 

we verder verbleven. Er was ook een ruim zwem-

bad met binnen- en buitenterrassen. Ook waren 

er een sauna, een stoombad en een infrarood ca-

bine. Vanuit dit hotel maakten we de volgende 

dagen de excursies. Tot nu toe hadden we alle 

dagen prachtig weer. Het eten was voortreffelijk 

en elke avond begonnen we met een uitgebreid 

salade buffet. Zondag 11 juni was een bezoek ge-

pland in het Zwitserse plaatsje Samnaun, waar 

“taxfree” kon worden gewinkeld. Dit was de eer-

ste keer dat Martien een blijk van zijn voortreffe-

lijke stuurmanskunst kon tonen. Er waren nogal 

wat haarspeldbochten te nemen. Helaas waren op 

deze zondag zo vroeg nog niet alle winkels open. 

In elk geval heeft Martien de tanks van de bus 

redelijk goedkoop met 

brandstof kunnen vullen! 

Zoals alle andere dagen 

hield Ad Wijnen net voor 

het einde van de dag 

zijn praatje. 

De treinreis met de 

Bernina Express was ge-

zellig, helaas een beetje 

regen, maar door de pa-

noramavoertuigen was 

er toch nog veel te zien 

van de omgeving.        

’s Avonds had de reislei-

ding een quiz in petto: 

Nic toonde zich een ware 

quizmaster! 

De volgende twee dagen reed Martien ons naar 

wondermooie plekken: de gletsjer op ca. 2600 m. 

hoogte en het Silvretta stuwmeer. Prachtige ver-

gezichten en ruige begroeiing van de bergwan-

den. 

’s Avonds in het hotel werden we verrast door de 

zanger Lui Martin, die op meerdere instrumenten 

speelde. De beentjes waren heel snel op de dans-

vloer en achter de bar moest het personeel ook 

hard werken. 

Vervolgens gingen we de andere dag naar Merano 

in Italiaans Tirol. Een gedeelte van de dag hebben 

we ook doorgebracht in de siertuin van een voor-

malig kasteel van Keizer Franz Jozef van Oosten-

rijk en zijn vrouw Elisabeth (Sisi). Ook het muse-

um in het kasteel was de moeite van het bekijken 

waard. De laatste dag in Tirol zijn we nog naar 

het voormalig dorpje Graun geweest, dat helaas 

bij de aanleg van het stuwmeer Reschensee onder 

water is komen te staan: alleen de kerktoren stak 

nog boven het water uit. Het was heerlijk aan het 

water met de verkoelende wind. De vaartocht 

over de Rijn op de laatste dag op weg naar huis 

was een hoogtepunt. Prachtige kastelen en vele 

wijngaarden aan de oevers van de rivier. Vlakbij 

de Lorelei stapten wij van de boot af en weer in 

de bus voor het laatste stukje naar Nederland. 

Wij arriveerden keurig op tijd in ’t Lijssels Vertier 

in Liessel voor het smakelijke en netjes geser-

veerde afscheidsdiner. Hier namen we afscheid 

van onze reisleider/chauffeur Martien. Ad Wijnen 

hield nog een praatje en bood Martien nog een 

envelop met inhoud aan. Tenslotte bracht een an-

dere chauffeur ons terug naar Hoeven waar we 

om 21:20 uur arriveerden. Al met al een buiten-

gewoon geslaagde reis met prachtig weer. Heel 

veel dank aan de inspanningen van Ad, Piet (die 

jammer genoeg niet mee kon), Joke en Jan en 

Nic.                    

Kees Adams 

Alle deelnemers op de foto 
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Hulpverlening aan KBO-leden  

Nieuwe leden:  

Joske Konings  Hoeven 

Sylvia Rietveld-van Steen  Breda 

Kees van Tiggelen  Hoeven 

Leny Molenaar   Hoeven 

Joke Claasen-Huijskens  Hoeven 

Leo Evers Oudenbosch 

Marianne van den Heuvel Hoeven 

Overleden leden:  

Nelleke Potters-Hommel       74 jr Hoeven 

Jo Hack-Koevoets 93 jr  Hoeven 

Joke Lambregts-Danen 91 jr Hoeven 

Wim van der Sanden 74 jr Hoeven 

Ledenmutaties 

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.  

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt dinsdag  23 augustus 2022.  

Kopij en of foto's voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk  donderdag 18 augustus 2022.   

Per email naar kbo-bodehoeven@ziggo.nl  

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


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 augustus/september 2022 

Datum Plaats Activiteit tijd 

04 augustus Het Punt Beweegbingo (meer informatie op pagina 2) 13.30 uur 

05 augustus Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 

02 september Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 
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Bezoek onze website  

www.kbo-hoeven.nl 

http://www.kbo-hoeven.nl

