
Februari !! wordt het nog winter???? 

Als ik dit schrijf heb ik net 50 mm.water uit de 

regenmeter gehaald, wat vandaag is gevallen. De 

feestdagen zijn weer voorbij, onze adventsviering 

was drukker dan andere jaren en de nieuwjaars-

receptie is net geweest. Ik vond het wel leuk dat 

er veel mensen geweest zijn om elkaar weer te 

zien en het beste toe te wensen. De burgemees-

ter is nog uitgebreid aan het woord geweest over 

de bouw, de uitgifte en de verhuur van de wonin-

gen in Hoeven. Het is de bedoeling dat we in 2023 

aan de slag gaan om hier invulling aan te geven, 

zo sprak hij.  Wij gaan hier als KBO nog op terug-

komen. Wat het nieuwe jaar gaat brengen weten 

we gelukkig niet. Ook zijn we met een paar men-

sen naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 

geweest. Ik vond dat het niet zo druk was als eer-

dere jaren. Ik miste veel mensen vanuit het be-

drijfsleven en vanuit de verenigingen. Ook oud-

raadsleden kwam ik bijna niet meer tegen. 

De St.Janstraat 

is officieel geopend door wethouder Melisse door 

de laatste steen erin te leggen. Terugkijkend 

heeft het wel lang geduurd, maar dan heb je ook 

wat. Er zijn altijd mensen die het anders hadden 

willen zien. Een paar opmerkingen vanuit de men-

sen “de trottoirbanden zijn te hoog”, “het is moei-

lijk  om daar in te parkeren”; dat vind ik zelf ook. 

Ook de bocht bij de keienpomp zou niet goed zijn 

Woord van de voorzitter 
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en zo heeft men altijd wel wat te vertellen. Het 

gescheiden riool werkt in ieder geval goed. Het 

water loopt mooi door de riolering  het hertenpark 

in, onder de provinciale weg door, de polder in. 

Activiteiten. 

Wat gaan de activiteiten voor dit jaar weer bren-

gen ? Wij zijn als bestuur en werkgroepen alweer 

volop bezig. Bij de CAR (culturele activiteiten en 

reizen) is het programma al een heel eind rond. 

Het is de bedoeling dat we proberen weer te be-

ginnen met een dagreis, daarna weer de meer-

daagse reis en later in het jaar nog een dagreis en 

een driedaagse reis. Of dit alles gaat lukken is 

nog te bezien. Daarnaast proberen we nog wat 

dagprogramma’s in te vullen waar men met de 

auto naar toe kan: musea , boerderij (winkels- 

kaas -ijs -asperges ),  een dag varen in de Bies-

bosch en andere bedrijven of instellingen.  We 

zoeken nog mensen die hier mee aan de slag zou-

den willen gaan. Voelt u zich geroepen, laat het 

even weten! Ook de Eerste vrijdagviering was 

weer goed bezet. Er komen steeds meer mensen 

die niet naar Bovendonk kunnen vanwege de be-

reikbaarheid . Bij Het Punt is voldoende ruimte en 

u bent van harte welkom. 

De verkiezingen. 

Zoals bekend zijn er dit jaar weer verkiezingen 

voor de provincie en voor de waterschappen. Het 

is van groot belang dat we gaan stemmen want 

beide partijen bepalen wat er de komende vier 

jaar gaat gebeuren. Als u wil weten, wat de partij-

en te bieden hebben in hun verkiezingsprogram-

ma’s, ga dan naar Verkiezingen. Er zijn verschil-

lende mogelijkheden bv. ga bij het waterschap 

naar ‘Stemhulp’  en bij de provincie naar  de 

Stemwijzer of Kieskompas. Omdat op dit moment 

de juiste namen hiervan nog niet bekend zijn 

moet u zelf even verder zoeken. 

 Op wie u stemt is aan u, maar ga in ieder geval 

stemmen, laat uw stem niet verloren gaan. 

Tot slot hoop ik dat de griep en corona zoveel mo-

gelijk wegblijven en dat we in 2023 gezond sa-

men verder mogen gaan. 

Groet, Ad Wijnen  voorzitter. 
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16e jaargang - nummer 02 februari 2023 

Vooraankondiging jaarvergadering 
De komende algemene ledenvergadering 

(jaarvergadering) wordt weer in maart gehouden.  

Noteer alvast in uw agenda:  

donderdag 23 maart 2023 vanaf 13.30 tot 16.30 uur. 

De uitnodiging, de agenda en de stukken die bij de verga-

dering horen ontvangt u in de volgende KBObodeHoeven. 



• In de komende KBO Bode van maart 2023 treft u aan een enquête van KBO Hoeven ( via de 

werkgroep Belangenbehartiging ) over uw woonbeleving. Met het oog op gesprekken met de ge-

meente en in het belang van onze leden willen wij graag inzicht over de vragen: Bent u tevreden 

over uw huidige woonsituatie; wat wilt u wel graag en wat niet; hebt u wensen voor de komende 

jaren; zou u graag een andere woning/omgeving willen; en nog veel meer!  Deze enquête is ano-

niem en kunt u via een inlegvel in de komende Bode of Digitaal invullen. Doe mee!!!! Hoe meer 

reacties wij krijgen, hoe steviger wij de wensen van onze leden ( en overige senioren in Hoeven) 

kunnen wegleggen bij de gemeente voor de woningbouw voor senioren in de komende jaren! 

• KBO Hoeven zich niet alleen bezig houdt met ontspanning en tijdsbesteding van onze leden, maar 

ook met hun leefomgeving en woonbeleving! Wilt u als lid daar ook actief aan deelnemen, dan 

kunt u zich altijd melden bij onze secretaris: secretaris@kbo-hoeven.nl  

• Hebt u nieuwe ideeën, of wilt u starten met een nieuw ontspanningsgroepje, ook dan kunt u dit 

altijd kenbaar maken bij ons secretariaat. 

• Hebt u het mooie artikel in de ‘Ons’van januari 2023 over ‘Buurtwonen: samen wonen en voor 

elkaar zorgen’ gelezen? Diversen woonconcepten worden daarin beschreven. We zullen in de toe-

komst ‘samen’ oud moeten worden en niet ‘alleen’!!! 

• Bent u verder nog attent op het gebruik van uw internetbankieren en kopen/of praatjes aan de 

deur! Er zijn ‘boeven’ die misbruik maken van ons ouder worden. Laat dit niet gebeuren!!! 

• Op 15 maart 2023 worden er weer Provinciale Staten verkiezingen gehouden. Na deze verkiezin-

gen worden hieruit de leden van de 1e Kamer gekozen. Maak gebruik van uw kiesrecht en beloon 

de partij waarvan u denkt dat ze voor uw belangen opkomen!! 

Wist je dat……... februari !!!!!!  

Foto Kees 
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Seniorencarnaval KBO-Hoeven maandag 20 februari 2023. 
KBO-Hoeven heeft haar traditie van carnavalsmiddag 

op maandag.  

Dus dit jaar wordt dat maandagmiddag 20 februari in Het Punt.  

Uiteraard zijn al onze leden en gastleden welkom in Het Punt.  

We hebben dit jaar levende muziek uitgenodigd met het duo  

Jan & Marianne. Zij brengen ons een programma van Carnaval-

evergreens en Nederlandstalig muziek. Ook wordt er voor een hap-

je en een drankje gezorgd. We willen er echt een gezellige  

carnavalsmiddag van maken na 2 jaren stilgezeten te hebben. De 

middag duurt vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Deze middag is  

bedoeld voor onze eigen KBO-leden en gastleden.  

Toegang is gratis. Carnaval 2020 

Carnavalsdinsdag 21 februari is  
Het Punt  gesloten. 
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Vrijdagavond 24 februari 2023 wordt vertoond:  

Nomadland (2020) 
Fern is een vrouw van in de 60 die alles kwijt is geraakt sinds 

de kredietcrisis. Ze begint aan een reis aan doorheen het 

Amerikaanse westen dat aan het veranderen is. Hierbij meet 

Fern zich de levensstijl aan van een moderne nomade en 

reist ze per busje.  

Aanvang 19.30 uur   Inloop vanaf 19.00 uur 

Voorlichtingsavond met presentatie door 

Brabant Expres 

op donderdag 9 februari 2023  

in Het Punt. Inloop 19.00 uur. 

 Aanvang 19.30 uur. 

U bent van harte welkom en de koffie 

staat klaar. 

Werkgroep CAR van KBO-Hoeven.  

Filmavond in Het Punt 
Vrijdagavond 27 januari 2023 wordt vertoond:  

Bienvenue chez les Ch’tis  

Aanvang 19.30 uur   Inloop vanaf 19.00 uur 

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

I.v.m. het maximaal aantal bezoekers voor de filmavond is 

aanmelden verplicht. Voor de film van 27 januari kun je aan-

melden vanaf maandagmorgen 23 januari en voor de film 

van 24 februari kan dat maandagmorgen 20 februari vanaf 

8.00 uur via de website kbo-hoeven.nl of telefonisch bij Kees 

Braspenning 06-40033561 

8 Daagse excursiereis naar Wenen & Wienerwald  
10-17 juni 2023 
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Op zaterdag 7 januari 2023 hield de KBO-Hoeven zijn jaarlijkse receptie om alle leden en genodigden de 

gelegenheid te bieden om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen. Het was zoals 

gewoonlijk aardig vol in Het Punt want er waren toch weer ongeveer 80 personen aanwezig. Alle stoelen 

waren bezet en er werden over en weer veel wensen uitgewisseld waarbij vooral de gezondheid een vaak 

terugkerend onderwerp was. Niet verwonderlijk bij een club die al aardig op leeftijd begint te komen. De 

voorzitter wees in zijn toespraak op het groeiende aantal leden en trok daaruit de conclusie dat KBO-

Hoeven een bloeiende en goedlopende club is waar de mensen zich thuisvoelen. Ook stipte hij nog aan 

dat de verhuizing naar de kerk toch langzaam maar zeker vorm begint te krijgen. De voorzitter verwacht 

dat de club in 2024 kan verhuizen naar het nieuwe onderkomen. Hij besloot met allen een gezond en 

voorspoedig jaar toe te wensen en daar sluiten wij ons van harte bij aan. 

Nieuwjaarsontmoeting 7 januari 

Adventsviering 2022. 

Donderdag 22 december 2022 kwamen 115 KBO-leden bijeen in het Kompas. Zij kwamen voor onze 

jaarlijkse adventsviering, die we vroeger kerstviering noemden en sommige afdelingen doen dat nog 

steeds. Deze viering is een voorbereiding en bezinning op het komende Kerstfeest. Om 11 uur startte 

onze pastoor Maikel Prasing met de eucharistieviering met medewerking van ons dameskoor (voorlopig 

onder de naam Eerstevrijdagkoor). Er wordt nog naar een nieuwe naam gezocht. Tevens werden onze 

overleden leden van het afgelopen jaar herdacht. Daarna konden de aanwezigen gebruik maken van een 

uitgebreide koffietafel met een warme croquet en heerlijke ribbetjes. Na deze lunch gaven onze voorzit-

ter Ad Wijnen en onze burgemeester Bernd Roks een toespraak, wat vooral over de woningen in Hoeven 

ging en de voortgang van de kerk. Daarna begon de gezellige middag met een presentatie van Peter 

Stam met ‘Later was alles beter’. Een verhaal over heel veel herkenbare zaken van vroeger. De middag 

werd afgesloten door zangeres Nicole Frijters met mooie liedjes van vroeger. Moe maar voldaan keerden 

om ongeveer 16.15 uur alle deelnemers weer huiswaarts. We kijken weer uit naar december 2023. 

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 

mailto:secretaris@kbo-hoeven.nl
https://www.kbo-hoeven.nl/
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Bent u nog niet bekend met het ruilboek? Het ruilboek be-

vindt zich in de middenruimte van Het Punt in Hoeven in een 

volle kastenwand met boeken die u gratis mag lezen. We 

gaan uit van de eerlijkheid van de lezer. Als het boek uitgele-

zen hebt, brengt u het terug en mag u weer een ander boek 

kiezen. Heeft u zelf een mooi boek gelezen, dan mag u dat 

ook schenken aan het ruilboek. Het ruilboek is op werkdagen 

geopend van 9.00 tot 16.00 uur. Wilt u boeken schenken aan 

het ruilboek bel dan vooraf met Joke Kouters telefoonnummer 

0 6. 57081938. Wij zijn niet blij met oude vieze boeken die 

achtergelaten worden bij het ruilboek.  

De vrijwilligers van het ruilboek wensen u veel leesgenot in 

2023. 

Wie leest blijft slim, begripvol en vrolijk. Lezen is goed voor jezelf 
en voor je hersenen. Van lezen krijg je een beter humeur.  

1 

3 

2 

Contributie KBO declareren bij zorgverzekering. 

Bij VGZ (2021-2022-2023) en bij CZ (alleen vanaf 2023) kunt u uw 

contributie van uw KBO declareren. Dit geldt alleen, als u een aanvul-

lende verzekering heeft. U dient dan bij uw declaratie een kopie van 

uw bankbetaling en een kopie van uw ledenpas mee te sturen. In de 

Ons van december 2022 staat dit uitgebreid vermeld. Deze informatie 

kunt u terugvinden op de website van KBO-Brabant. Mocht het u niet 

lukken, dan kunt u altijd nog bellen naar de speciale helpdesk van 

KBO-Brabant 073.3036449 of 073.6444066, bereikbaar op werkdagen 

van 9.00 tot 12.30 uur. 

2e KBO winterquiz 
Het maximaal aantal deelnemers heeft zich reeds aangemeld.  

Zij krijgen per mail nog een bericht met informatie over deze  

quizavond op 10 februari. 

SCHILDERIJ van de MAAND. 
Het schilderij van de maand is dit keer eens geen schilderij 

maar een 

tekening gemaakt door Anne van Nijnatten. Een tekening in-

gekleurd met kleurpotloden. Mwah …zult u misschien zeggen, 

kleurpotloden. Het eerste waar je mee begint al geruime tijd 

voor je de kleuterklas binnen mag gaan.  

Maar vergis u niet! Met die eenvoudige kleurpotloden kun je 

prachtige dingen bereiken, getuige deze tekening.  

Wat zien we: een exotische vlinder, zittend op een rode 

bloem die lijkt op een Zinnia. Kijken we aandachtig naar de 

tekening van de vleugels dan zien we dat Anne hier zich hele-

maal laat leiden door haar fantasie, en zo hoort het ook.  

Laat je fantasie de vrije 

loop in de wereld van de 

kunst en het resultaat is 

verbluffend.  

Mooi werk Anne! 

Vriendelijke groet  

Piet Bruijns 



Foto Kees Braspenning 12 juli 2022 

 

KBObodeHoeven februari - 2023 - pagina 6 

 

 

 

 

Puzzel pagina 
Een Zweeds raadsel of Zweedse puzzel werkt hetzelfde als een kruiswoordraadsel, maar de omschrij-
vingen van de in te vullen woorden staan in het diagram (op de plaats van de normaal gesproken zwarte 
vakjes), met een pijltje dat de richting aangeeft waarin het woord moet worden ingevuld.  
Oplossing komt in de KBObodeHoeven maart 2023 te staan. 



Hulpverlening aan KBO-leden  

Nieuwe leden: Hoeven 

J. Krijger Hoeven 

C. van Peer Hoeven 

J. van Peer-van Merriënboer  Hoeven 

Henk Schreij  Hoeven 

Ria Schreij-Witteman  Hoeven 

Ineke Nelemans-Roks  Etten-Leur 

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.  

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.  

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  1 maart 2023.  

Kopij en of foto's voor dit nummer kunt u inleveren tot uiterlijk  vrijdag 17 februari 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 februari/maart 2023 

Datum Plaats Activiteit tijd 

27 januari Het Punt Filmavond (Let op vooraf aanmelden) 19.00 uur 

03 februari Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 

09 februari Het Punt Informatieavond over 8 daagse reis naar Wenen 19.30 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  Carnavalsmiddag 13.30 uur 

24 februari Het Punt Filmavond (Let op vooraf aanmelden) 19.00 uur 

03 maart Het Punt Eerste vrijdagviering 10.00 uur 

11 maart Het Punt Zaterdag activiteit KBO-Surplus (aanmelden) 13.30 uur 

23 maart Het Kompas Ledenvergadering 13.30 uur 

31 maart Het Punt Filmavond (Let op vooraf aanmelden) 19.00 uur 

KBObodeHoeven februari - 2023 - pagina 8 


