
 

ELKE DAG EEN BEETJE KERST?! 

Het leek onderhand wel traditie te worden. 

Zes dertigers uit dat mooie plaatsje aan de Linge 

gingen ook nu met elkaar naar de kerstnacht-

dienst. Na afloop kwamen ze zoals gebruikelijk bij 

een van hen samen. Dit keer was de beurt aan 

Maartje. De jongelui kropen aan de hoge tafel in 

haar woonkeuken. Maartje zette een pan met chocolademelk op het vuur. Ze had 

speculaas gebakken. Van amandelschijfjes de letter ‘v’ van vrede erop gelegd. Ze 

sneed de koek aan. En niet veel later het onderwerp vrede. 

Al gauw brak er een discussie los. Hoe kon je nu nog denken dat er vrede zou ko-

men. Als je alleen maar de krant opensloeg, wist je al genoeg. Een van hen zei: “En 

dan mijn homoseksuele buurman. Hij wordt nog altijd niet geaccepteerd in ons 

dorp.” Een ander merkte op: “En wat dacht je van de komende kerstdagen. De ruzies 

tijdens al die diners. Over wie er het grootste stuk kalkoen krijgt. Nee, ik geloof er 

niet meer zo in. Als het in het klein al niet meer kan, hoe moet het dan in het groot.” 

Maartje schonk nog een keer chocolademelk in. Ze lepelde het lekkers op. En zei zo-

maar opeens: “Weet je, toen ik de speculaas uit de oven haalde kwam ineens de vol-

gende herinnering boven. Op mijn achttiende deed ik met onze turnvereniging mee 

met de opening van de Wereldspelen voor gehandicapten in Assen (1990). 

Wat ik toen ervaren heb…We liepen het stadion binnen. De tribune zat bomvol men-

sen. Iedereen deed mee met de wave. Zelfs de hoge pieten. In het begin gingen hun 

armen weliswaar aarzelend de lucht in, maar later vol overtuiging. Dat gevoel dat er 

daar door dat stadion ging, wat een saamhorigheid. Wie je ook was, waar je ook 

vandaan kwam, iedereen telde mee. Jong of oud. Blank of zwart. Homo- of hetero-

seksueel. Of je nu gestudeerd had of met je handen werkte, valide of minder valide 

was. Gelovig of niet. Het maakte niet uit. Toen we het veld rondgelopen waren 

brandde de hitte op mijn rug. Mijn turnpakje plakte aan mijn lijf. Mijn blik viel op een 

sporter die voor mij stond. Hij had slechts één been. Een zanger kwam op en zong: 

we are all the same. Een stilte viel over de mensenmassa neer. Ik kreeg kippenvel. 

Dat moment, ik zal het nooit vergeten. Toen voelde ik: we zijn allemaal gelijk. Vrede, 

het bestaat wel degelijk.” Het was muisstil. Pim slurpte van zijn chocolademelk. Hij 

keek Maartje doordringend aan. Hij had nog altijd last van zijn overgewicht. Voelde 

zich daarom dikwijls gediscrimineerd. Maartje gaf hem het laatste stukje speculaas 

en zei terwijl ze iedereen aankeek: “Vrede, het begint bij jezelf.” Pim at het gretig 

op. Zijn gezicht ontspande. Maartje zei: “Ik blijf geloven in vrede, dwars tegen alle 

onrecht en verdrukking in. Ik blijf ervoor vechten. Pas dan heb ik er vrede mee. Mis-

schien dat het elke dag een beetje kerst kan zijn?!” 

 Christine van Reeuwijk, Borculo 

15e jaargang - 

Wereldspelen voor gehandicapten in Assen (1990). 



 Kerstgedachte      

Zoals een mantel om me heen geslagen. 
Deze woorden zijn een bekend lied van Huub Oosterhuis. Een mantel: daar is 

het nu volop de tijd voor. Een mantel beschermt ons tegen het koude en gure 

weer en geeft ons warmte. Aan warmte en beschutting hebben we als mensen 

allemaal behoefte. 

De Kersttijd wordt vaak ook als een tijd van warmte ervaren in het gezin en de 

familie, ja zelfs bij een club of vereniging. We komen en zijn bij elkaar met ver-

siering en verlichting. Het legt een deken van blijdschap, saamhorigheid, intimi-

teit en verlangen naar een vredige wereld over ons heen. 

Wanneer dan het leven van mensen, dichtbij en veraf, broos en kwetsbaar 

wordt, onzeker en verdrietig is geworden en gebroken en ruw verstoord is ge-

raakt, komt de vraag op wie er dan een mantel voor hen wil zijn. Wie ant-

woordt dan? Die mantelzorgers zijn met velen. Drukdoende in stilte ook al zijn 

ze soms zelf zwaar belast. En ook wie in deze kersttijd geeft of schenkt aan 

goede doelen, toch een moment om stil te staan bij anderen die hulp en bij-

stand, waar ook, nodig hebben. 

In het lied van Oosterhuis wordt onze aandacht uiteindelijk gericht op God: als 

een warme mantel is Hij aanwezig in tijden van vertwijfeling en nood. Dat ver-

langen naar troost, kracht en liefdevolle ontferming, dat geloof komt heel dicht-

bij in het kind geboren te Bethlehem. 

Een blijvende belofte dat wij mensen 

kunnen bijdragen aan een goede toe-

komst voor alle mensen op aarde. 

Onze pastor Petra Mergaerts, vaak 

voorganger in de eerstevrijdagviering  

inspireerde tot deze tekst. 
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 De kerststal is weer op het kerkplein geplaatst. 
Jaarlijks wordt de kerststal door een groep enthousiaste vrijwilligers op het kerkplein geplaatst. Ook dit 

jaar waren ze op 12-12-2022 weer vroeg present om de klus te klaren. Zie het resultaat. 

Foto’s Kees Braspenning 



Wat gaat 2023 ons volgend jaar brengen? 

Nog even en 2022 ligt weer achter ons. Een jaar 

waarin veel is gebeurd, zowel bij ons als in het 

land als in de wereld. Na een lange tijd met coro-

na geconfronteerd te zijn geweest konden we be-

gin dit jaar weer opstarten met onze activiteiten. 

We zijn voorzichtig begonnen met op een afstand 

houden bij onze spelen in Het Punt. Ook buiten 

zijn we weer opgestart met onze activiteiten. We 

voelden ons vrij om na twee jaar weer meer te 

gaan bewegen. In maart werden we geconfron-

teerd met veel regen en op veel plaatsen grote 

overstromingen zoals in Limburg. Op de jaarver-

gadering zou de burgemeester komen om uitleg 

te geven over de kerk en onze verhuizing daar 

naar toe. De Burgemeester kwam niet en daarom 

heeft wethouder Melisse het woord gedaan met 

de boodschap dat we begin 2024 naar de kerk 

zouden kunnen verhuizen. In april begon men 

weer met een Praatje met Taartje en ook Ko-

ningsdag mocht weer gevierd worden. Met Man-

fred Jongenelis met zijn accordeon was het weer 

een geslaagde middag. Ook hadden we na 2 jaar 

weer een dankjewelmiddag op 1 april (voor de 

jaren 2020-21) waar we van 10 vrijwilligers af-

scheid hebben genomen. Het was weer een ge-

slaagde middag. Tegelijk werd de N640 afgesloten 

zodat onze kern weer werd gebruikt om via sluip-

routes naar omliggende kernen te moeten rijden. 

In mei was alles weer opgestart. We gingen weer 

starten met een dagreis naar Maastricht om naar 

de voorstelling van het Dagboek van de Herders-

hond te gaan kijken. Daarnaast zijn we naar 

Frans Bauer in het Chassé theater in Breda ge-

weest. We kijken op dit alles hier tevreden op te-

rug. Juni en juli vakantiemaanden. We kregen te 

maken met zeer warm weer en ook corona stak 

zijn kop weer op. Ondanks dit alles ging de KBO 

met bijna 40 personen naar Nauders in Oostenrijk 

voor een tiendaagse reis. Het was een mooie reis 

met elke dag een trip in de omgeving. We zijn 

een dag naar Zwitserland geweest waar alles duur 

was, vonden we. De dag naar Italië was een zeer 

Woord van de voorzitter 

Foto Kees Braspenning 12 juli 2022 

mooie trip, we reden daar door grote streken met 

fruitbomen van voornamelijk peren. Daar hebben 

we het paleis van Sissi bezocht met zijn grote en 

mooie tuinen welke er prachtig bij lagen. 

Ook thuis ging alles door met onze activiteiten. Er 

werden prijzen uitgereikt voor het kaarten, sjoe-

len en koersbal en iedereen was weer blij. Ook de 

fietsclubleden presenteerden zich na een actie van 

de KBO en Carl Veeke met hun helmen. Het was 

een geslaagde actie en men fietst in ieder geval 

veiliger. September en oktober warm tot zeer 

warm weer. Bijna dagelijks rond de 30 graden en 

meer. De prijzen blijven stijgen, als we kijken hoe 

de gas-en elektraprijzen zijn gestegen en wat we 

maandelijks meer moeten gaan betalen denk ik 

dat er velen zijn, die financieel in de problemen 

komen. 20% erbij voor onze benzineprijs, die de 

pan uitrijst en dat allemaal door de boycot tegen 

Rusland. De vraag is hoe gaat dit aflopen en hoe 

lang gaat dit alles nog duren? De dankjewelmid-

dag 2022 is pas geweest (25 november) en zo te 

horen was deze weer goed geslaagd. Het was een 

prettige middag met een heerlijke maaltijd met 

een lekker glas wijn erbij. 

(Onderstaande tekst heb ik al op 10 december geschreven)  

We hopen, dat ook de Adventviering een geslaag-

de dag gaat worden. Ik had gehoopt dat er zich 

meer mensen op zouden geven. ’s Morgens een 

H. Mis met als voorganger onze Pastoor Maikel 

Prasing  en ‘s middags een uitgebreide koffietafel 

met daarna een woordje van de voorzitter en de 

burgemeester. Hierna een lezing van Peter Stam 

met als onderwerp: later was alles beter. Daarna 

een optreden van onze Hoevense zangeres  Nicole 

Frijters, zodat na afloop de mensen weer tevreden 

en met een cadeautje naar huis gaan. Op 7 janu-

ari 2023 houden we onze jaarlijkse Nieuwjaars- 

bijeenkomst in Het Punt, waar we elkaar weer 

kunnen ontmoeten. 

Tot slot wens ik u allen prettige Kerstdagen en 

gelukkige Jaarwisseling toe en spreek de hoop uit, 

dat we in 2023 een jaar krijgen met goede ge-

zondheid en een prettige samenwerking. 

Groet, Ad Wijnen 
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• U uw zorgpolis nog tot 31 december kunt opzeggen en dan nog tot 1 februari de tijd hebt om een 

nieuwe zorgpolis af te sluiten. Denk goed na voordat u dit besluit neemt! 

• In de ONS, die u regelmatig krijgt bij onze KBO Bode, staan veel leuke passende aanbiedingen  

met grote kortingen. Bekijk dit eens rustig! Bekijk ook of ze elders nog goedkoper zijn. 

• De aanvraag voor energietoeslag nog tot 20 juni 2023 doorloopt. Twijfelt u, neem dan contact op 

met 1 van onze belastinginvulhulpen. U vindt de telefoonnummers van hen in deze Bode. 

• Het uitermate belangrijk is om, zolang het nog kan, de regie van uw leven in eigen hand te blij-

ven houden. Lukt dat niet meer, of minder, zoek dan hulp! In onze Bode staan voldoende namen 

en contactadressen die u verder kunnen helpen! 

• Blijf tijdens de Kersdagen en Nieuwjaar niet in Uw uppie alleen thuis voor de televisie zitten. Er 

zijn binnen onze vereniging en Het Punt voldoende mogelijkheden om samen te zijn!!! 

• Weet u dat u bij juridische vragen steeds terecht kunt bij de Juridische Helpdesk van KBO-

Brabant, tel. nr. 073-3036446. Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand tussen 10.00-12.00 uur. 

• We er u vorige maand op attent hebben gemaakt om ook over uw wonen zelf de regie in handen 

te blijven houden en tijdig daarover passende beslissingen te nemen. Bekijk het artikel in de ONS 

eens van vorige maand ( blz. 36 t/m 39 ). Ook wij komen daar volgend jaar op terug! 

• De werkgroep Belangenbehartiging wenst al onze leden een zalig Kerstfeest en een prettig Nieuw-

jaar. 

Wistje dat……... januari !!!!!!  

Foto Kees Braspenning 12 juli 2022 
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2e KBO winterquiz 

Na het succes van de eerste KBO-quiz hebben we weer de stoute schoenen aangetrokken en hebben we 

een opstart gemaakt voor de  2e KBO-winterquiz.  

Inmiddels zijn we weer zo ver dat we de grote lijnen weer gereed hebben en is Kees Braspenning inmid-

dels weer hard aan de gang om de vragen weer in een leuke vorm te gieten. Als datum hebben we ge-

pland vrijdag 10 februari 2023 en we beginnen dan om zeven uur met een aangekleed kopje koffie zodat 

we om half acht met de quiz kunnen starten. Het systeem is hetzelfde als de vorige keer: 

• We spelen in teams van 4 personen 

• Opgeven kan per team maar ook alleen of met twee personen 

• Wij maken dan wel een indeling in viertallen 

• We kunnen maximaal 10 teams van 4 in de ruimte kwijt 

(vol=vol) 

Aanmelden kan; 

• Per mail naar secretaris@kbo-hoeven.nl met opgaven van de na-

men van de deelnemer(s). 

• Via het inschrijfformulier op onze website kbo-hoeven.nl   

• Door het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren in Het 

Punt. 

Na het succes van de vorige keer verwachten we weer snel een vol-

le bak te hebben en we sluiten de inschrijving bij 40 deelnemers. 

Wacht niet af en schrijf in voor deze leuke activiteit. 

Het quizteam: Kees Braspenning, Ton Wouters, Jan Schrauwen 

Cursus “In Balans” (valpreventie)  

KBO-Hoeven is voornemens om 24 januari een cursus In Balans te starten. 
Vrijdag 18 november j.l. is de voorlichtingsochtend geweest voor deze cursus. 
Hierbij waren ongeveer 25 belangstellenden aanwezig. Degenen die hierbij niet aanwezig waren, kunnen 

alsnog informatie en schema krijgen. U kunt zich hiervoor melden bij Nic van Dongen tel. 0622793700.  

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl
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SCHILDERIJ van de MAAND. 
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Ach, een kerstkaart tekenen of 

schilderen is niet zo heel moeilijk. 

Men neme een paar kerstballen, 

een dennentakje en een brandende 

kaars en…..klaar is Kees! Maar Co-

by Verwijmeren pakt het anders 

aan. Zij schildert twee vrolijke 

vrienden arm in arm in de sneeuw. 

Wat een prachtig plaatje is dit en 

rechtstreeks uit het hart geschil-

derd. We zien een guitige kerstman 

in de warme kleur rood in tegenstelling tot z’n vriend die 

voorzien is van een blauwe muts met shawl; de koudste 

kleur in de kleurencirkel.  Brrrrrrrr…. De huidige energie-

prijzen in ogenschouw genomen mag die vrolijke vriend, 

wat mij betreft, rap smelten! 

De teken- en schilderclub houdt tijdens de feestdagen 

een korte pauze.  

Prettige kerstdagen en een creatief nieuwjaar toege-

wenst.  

Piet Bruijns 

Herinnering Music Show Scotland Ahoy. 
Zaterdag 4 maart 2023 is er een spectaculair programma vol 

Schotse en Ierse livemuziek, zang en dans. Meer dan 200  

pipers, drummers, muzikanten, dansers en zangers zorgen 

voor een levensgroot kasteeldecor iedere show weer voor kip-

penvel. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en aanmelden 

kan nog vóór 15 januari 2023 door € 85,00/ p.p. over te ma-

ken op bankrekening NL 35 RABO 0122 5095 52 ten name van 

KBO Hoeven met vermelding ‘Show Ahoy en lidnummer(s)’ 

Vertrek is om 17.30 uur vanaf de kerk in Hoeven. 

KBO-activiteiten, die nog deelnemers kunnen gebruiken  

Activiteit Locatie Wanneer contactpersoon  

Schaken Het Punt vrijdag  13.00 u - 16.30 uur Cees Boonman tel. 0165314786.  

Sjoelen Het Punt 
maandag en donderdag van  

18.30 - 20.00 uur.  

Annie van de Oetelaar-Koevoet tel. 

0620463134. 

Tekenen & 

Schilderen  
Het Punt dinsdag  19.00 u - 21.30 uur. Eli van de Riet tel. 0165503276. 

Rikken & 

Jokeren 
Het Punt 

Weeknr. 2,4,6,8 enzovoort op woens-

dag van 13.00 tot 16.30 uur. 

vrijdag  van 13.00 tot 16.30 uur. 

Nellie Schaft tel. 0613200061  

Walking 

football 
VV Hoeven dinsdag van 10.30 - 11.30 uur Nic van Dongen tel. 0622793700  

Alle leden en gastleden kunnen vrijblijvend een aantal keren gewoon meedoen om het eens uit te pro-

beren. Meld je dan even bij de contactpersoon. 



Foto Kees Braspenning 12 juli 2022 
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Filmavond in Het Punt 
Vrijdagavond 30 december wordt vertoond: 

De Charles Dickens klassieker  ‘SCROOGE ’  
Voor deze film kun je aanmelden vanaf maandagmorgen  

26 december vanaf 8.00 uur via de website kbo-hoeven.nl of 

telefonisch naar Kees Braspenning 06-40033561 
 

Vrijdagavond 27 januari 2023 wordt vertoond:  

Bienvenue Chez Les Cht'is  

Het verhaal 

Philippe Abrams is post directeur in Salon-de-Provence. Hij is 

getrouwd met Julie, wiens depressieve buien hem het leven 

haast onmogelijk maken. Om zijn vrouw een plezier te doen 

probeert hij zich te laten overplaatsen naar de Côte d'Azur. 

Maar zijn plannetje mislukt en als straf wordt hij tewerkge-

steld in Bergues, een boerendorpje in het noorden. Abrams 

staat allerminst te popelen om naar deze, in zijn ogen, ver-

schrikkelijke regio te verhuizen. Al snel blijkt dat het beeld 

dat hij van het noorden heeft, niet helemaal strookt met de 

werkelijkheid.  

Aanvang 19.30 uur   Inloop vanaf 19.00 uur 

Scan deze QR-code 
om naar de aanmeld 
pagina te gaan. 

Vrijdagmiddag 25 november 2022 waren al onze vrijwilligers 

door het bestuur uitgenodigd voor een diner op Bovendonk. 

Er waren 76 vrijwilligers uitgenodigd en 62 van hen met 29 

partners ( dus 91 personen) waren aanwezig in de refterzaal 

van Bovendonk. Deze mensen hebben genoten van een 

heerlijk 3-gangendiner met een keuze tussen vlees en/of vis 

of vegetarisch. De inloop begon om 12.30 uur en om 16.30 

uur ging de laatste weer huiswaarts. Het was erg gezellig en 

onze vrijwilligers met hun partners erbij hebben heerlijk van 

gedachten kunnen wisselen. 14 vrijwilligers hadden zich om 

diverse reden afgemeld en zij hebben een cadeaubon gekre-

gen. Ook hebben we afscheid genomen van 3 vrijwilligers 

namelijk: Margaret de Klerk-Morgan als begeleidster van de 

koersbal, Jos Bastiaansen als begeleider bij het fietsen en 

Jan van der Veeken als hulp bij het biljarten. Onze vereni-

ging draait geweldig bij de gratie van zoveel vrijwilligers en 

bestuur en leden zijn hen enorm dankbaar voor hun bijdrage 

in de uitvoering van allerlei zaken binnen de KBO-Hoeven. 

Dankjewelmiddag vrijwilligers  
KBO-Hoeven. 

https://www.kbo-hoeven.nl/aanmelden-voor-de-filmavond/


Hulpverlening aan KBO-leden  

Nieuwe leden: Hoeven 

Gerard van Rossum  Hoeven 

Helma van Rossum – v. Vlimmeren  Hoeven 

Chris de Rooij  Hoeven 

Otje van Thiel  Oud Gastel 

Paula Hellemons-van Meer  Hoeven 

Jac van den Bleek   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 06- 51151838. 

Ook heeft de wijkzuster een spreekuur in Het Punt op donderdagmiddag van 13.30uur tot 14.30uur.   

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

Contactgegevens: Maureen Jeltema, mail is maureen.jeltema@surplus.nl en haar  

telefoonnummer 06-28631543  

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.  

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.  

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.  

Of kijk voor informatie op de website Wijkteam Hoeven | Gemeente Halderberge  

Het volgende nummer van de KBObodeHOEVEN verschijnt woensdag  25 januari 2023.  

Kopij en of foto's voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk  vrijdag 13 januari 2023.   

Per email naar kbo-bodehoeven@ziggo.nl  

Neem eens een kijkje op onze 

website: www.kbo-hoeven.nl 
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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. 

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 januari/februari 2023 

Datum Plaats Activiteit tijd 

22 december Het Kompas Adventsviering 10.30 uur 

30 december Het Punt Filmavond (Let op vooraf aanmelden via website of telef.) 19.00 uur 

06 januari Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 

07 januari Het Punt Nieuwjaarsbijeenkomst 13.30 uur 

19 januari  Veldhoven  Seniorenexpo (is vol) 09.00 uur 

20 januari Het Punt Bijeenkomst nieuwe leden (op uitnodiging) 19.00 uur 

27 januari Het Punt Filmavond (Let op vooraf aanmelden via website of telef.) 19.00 uur 

03 februari Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 

10 februari Het Punt 2e KBO-Hoeven winter quiz 19.00 uur 

11 februari Het Punt Zaterdag activiteit KBO-Surplus (aanmelden) 12.00 uur 

20 februari Het Punt  Carnaval (informatie in onze volgende KBObodeHoeven) 13.30 uur 

24 februari Het Punt Filmavond 19.00 uur 
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