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Van de voorzitter 
De meimaand maakt mij altijd vrolijk. De winter is 
voorbij en we kunnen genieten van de lentezon. In 
vele andere opzichten is de meimaand voor mij ook 
heel bijzonder. Ik herinner me nog de tijd dat alle 
zondagen in mei vanaf 4 uur ‘s morgens de vele 
bedevaartgangers bij ons langs kwamen. Vanuit 
omgeving Best of Eindhoven te voet naar Onze 
Zoete Lieve Moeder in Den Bosch. In vele families 
was het een jaarlijks terugkerend gebeuren om 
tezamen met familie en vrienden deze tocht te 
maken. De toren van de Sint Jan kwam al van verre 
in zicht. In en rondom de Sint Jan was het vroeg in 
de morgen al druk. De Heilige Mis werd druk 
bezocht en na afloop werd nog een kaarsje 
opgestoken bij Maria. Daarna genieten van een 
Bossche bol en koffie op een van de vele terrassen 
bij de Sint Jan, dat hoorde er natuurlijk ook bij. De 
cafés waren al vanaf 6 uur open om al die 
wandelaars te ontvangen. De gang naar Den Bosch 
was een prachtige traditie in de meimaand. De 
gezamenlijke tocht naar Den Bosch was een uiting 
van saamhorigheid en vriendschap. De wandelaars 
horen we niet meer en het aantal bezoekers aan de 
Sint Jan is minder geworden, maar mocht u in de 
gelegenheid zijn op een zondag in mei naar de Sint 
Jan in Den Bosch te gaan dan word je getroffen 
door de bijzondere sfeer die daar heerst. 
Ook was de meimaand de maand waarin de 
kinderen de Eerste Heilige Communie deden.  
Als onderwijzeres heb ik jarenlang de voorbereiding 
voor de Eerste Heilige Communie mogen doen. Op 
de dag zelf waren de kinderen feestelijk gekleed. De 
meisjes hadden prachtige witte communiejurkjes 
aan. De jongens vaak een matrozenpakje of een 
colbertje. De heilige mis met uitreiking van de 
Eerste Heilige Communie vond in de ochtend plaats. 
Na afloop werd de hele familie uitgenodigd om 
deze heugelijke dag nog extra glans te geven. Ook 
die dag was een dag van samenzijn en vriendschap. 
Deze gebeurtenis is erg veranderd. Nu zijn er nog 
maar enkele kinderen die hun Communie doen. Het 
is geen klassikaal gebeuren meer. Kortom, dat 
waren of zijn mooie momenten in mei.  

Nu kijken vooral de kinderen uit naar Moederdag 
om mama in het zonlicht te zetten. Ook weer een 
mooi moment van samenzijn. Laten wij proberen 
om ook in de komende meimaand te genieten van 
het mooie weer en het samen vieren van grote en 
kleine feestelijkheden die op onze weg komen.  
Als KBO hebben we in de meimaand ook weer vele 
leuke en informatieve activiteiten georganiseerd. Ik 
hoop vele leden daarbij te mogen begroeten.  
Tot gauw! 
Betsie van der Sloot- van der Heijden  

Van de redactie 
Wat een april hebben we gehad. Het was met recht 
“April doet wat hij wil” en “Aprilletje zoet geeft nog 
wel eens een witte hoed”. Tussen al die 
weerveranderingen zien toch allemaal signalen dat 
het voorjaar wordt. Mei komt er aan. We zien het 
ook in deze ONSBoxtel, die weer bol staat van de 
activiteiten. Wat heerlijk de dagtochten, andere 
culturen, kortom van alles te doen en om elkaar te 
ontmoeten. Als u deelneemt aan de activiteiten, 
maak dan eens foto’s en stuur die naar de redactie. 
(Als er mensen opstaan, wel even vragen of we ze 
mogen publiceren). Op pagina 3 kunt u lezen dat we 
dringend opzoek zijn naar een nieuw redactielid. Als 
u denkt dat is wat voor mij, neem dan contact met 
ons op. De redactie wenst u weer veel leesplezier 
en een prachtig voorjaar.   

Verder in dit nummer: 
Uit eten, Fietsen, Redactie, 70 jaar KBO Boxtel,  
Secretaris, Energietoeslag, Dagreizen, MUBO, 

Vrijwilligersmiddag 
Agenda, Contactinformatie. 
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Uit eten met de KBO 
Uit eten bij restaurant “Lotus”, 
alleen voor KBO-leden. 
Omdat we voorlopig doorgaan met kleinere 
groepen hebben wij weer 2 datums gereserveerd. 
Woensdag 4 mei om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 1 mei. 
Woensdag 11 mei om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 1 mei.  
Woensdag 1 juni om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 29 mei. 
Woensdag 8 juni om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 29 mei. 

Aanmelden voor deelname aan het uit eten bij: 
Henk Sturkenboom, T 0411677863, 
henksturkenboom49@gmail.com 
of bij Sina van Alphen, T 0411689285, 
sinavanalphen@solcon.nl. 

Lunch bij Elisabethsdael 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij met de 
KBO lunchen bij Elisabethsdael. 

Op vrijdag 27 mei om 12.00 uur is de lunch speciaal 
voor KBO-leden bij Elisabethsdael,  
Mgr. Bekkersstraat 6. 
Aanmelden vóór 20 mei bij Sina van Alphen 
T 0411689285 of sinavanalphen@solcon.nl. 

Eucharistieviering in april 
Op vrijdag 2 mei is er om 10.30 uur 
een eucharistieviering in 
Simeonshof ter intentie van de 
overleden KBO-leden van de wijk 
Centrum. Na de viering is er koffie/thee. 

Fietsen met de KBO 
Op woensdag 11 mei is de  
route naar de Heilige Eik 
Koffieadres: De Stapperij 

Op woensdag 25 mei de 
Poelingroute. 
Koffieadres: Herberg de Poeling in Den Dungen 
Vertrek vanaf de parkeerplaats van MEP, 
Molenwijkseweg. De 40 km vertrekt om 13.15 uur 
en de 30 km om 13.30 uur. 
 

Kaartverkoop voor dagreis 1 
Op woensdag 26 mei van 14.00 uur tot 14.30 uur, 
voor de dagreis van 9 juni. Op woensdag omdat het 
dan op donderdag Hemelvaartsdag is!!! 

Bedevaart naar de Heilige Eik 
Op woensdag 11 mei gaan we op 
bedevaart naar de Heilige Eik in 
Oirschot met een gebedsviering in 
de kapel om 14.00 uur. 
Na de viering is er voor alle 
deelnemers koffie bij De Stapperij 
in Spoordonk. 
De fietsers vertrekken om 12.45 uur vanaf de 
parkeerplaats van MEP. 
Rond 13.00 uur zijn wij bij De Orion in Lennisheuvel, 
en kunnen de fietsers uit Lennisheuvel aansluiten. 
Mensen die geen vervoer hebben, kunnen bellen 
naar Henk Sturkenboom, T 0411677863. 
Als er nog plaatsen over zijn in de auto’s, laat het 
ons dan even weten. 
 

Redactie nieuws 
De redactie neemt afscheid van één van haar 
zeer gewaardeerde leden en is op zoek naar 
een nieuw lid. Jac van Wanroij heeft 
besloten om de redactie na ruim 5 jaar te 
verlaten. De redactie respecteert zijn besluit, 
maar zal zijn inbreng erg missen.  
Jac heeft een hele grote inbreng gehad in de 
ONSBoxtel, met name in het uiterlijk 
daarvan.  
Toen de redactie 5 jaar geleden begon aan 
deze klus, zag de ONSBoxtel er heel anders 
uit. Op het gebied van de indeling, de foto’s, 
de advertenties, maar ook taalkundig is Jac 
een kei. We waren heel aanvullend op elkaar. 
De redactie heeft veel van hem geleerd. Jac 
bedankt voor alles en ga lekker genieten 
met Marij!!! 
 
De reactie is op zoek naar een nieuw 
redactie lid.  

• Het is heel fijn als hij/zij kan werken met 
het programma Coreldraw of een 
soortgelijk programma om advertenties te 
maken en foto’s te bewerken. 

• Taalvaardig is. 

• Handig is met tekstverwerking op de 
computer. 

Wat heel belangrijk is dat we met elkaar een 
ONSBoxtel maken die er mag zijn!!! 
Heb jij daar zin in??? Neem dan contact op 
met één van de redactieleden!!! 
Wij wachten in spanning af. 

 

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
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SENIOREN - 
VERENIGING  
KBO-
BOXTEL 
1952-2022 

Drieluik Heilige Huisjes  

(Moskee, Protestantse Kerk en de St. Petruskerk) 
Op maandag 9 mei 10.30 uur brengen we een 
bezoek aan de Turkse moskee, Hoogheem 28. 
De moskee is voor velen van ons niet echt bekend, 
maar het is zeker de moeite waard om een 
interessante uitleg te krijgen over dit gebedshuis. 
Iedereen is van harte welkom. De uitleg begint om 
10.30 uur. Gratis toegang. 

Expositie 
In de bibliotheek wordt een expositie gehouden 
met foto’s van de KBO door de jaren heen. 
Deze zijn te zien op grote panelen die gemaakt zijn 
door Jan Swinkels. Vanaf 1 juni tot half juli is de 
tentoonstelling te bezichtigen in de bibliotheek en is 
voor iedereen vrij toegankelijk. 

 

Een praatje met een bestuurslid of 
cliëntondersteuner 
U kunt op woensdag tussen 10.30 uur en 11.30 uur 
in de gemeenschapshuizen een praatje maken met 
een bestuurslid of cliëntondersteuner van KBO-
Boxtel. U bent daar welkom voor een vraag, advies 
of een praatje. 
In De Walnoot op woensdag 18 mei, 
De Rots op woensdag 25 mei, 
De Orion op woensdag 1 juni en bij 
Simeonshof op woensdag 4 mei en 8 juni. 
 

 

Klassieke muziek 
Maandagmiddag 9 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur 
is in De Rots de tweede bijeenkomst luisteren naar 
klassieke muziek. Paul Lebbink neemt ons mee om 
samen te luisteren en uitleg te krijgen over een 
componist. Toegang is gratis voor KBO-leden. 

Kennismaking met andere culturen 
Maandagmiddag 16 mei om 14.00 uur in De Rots 
kennismaking met andere culturen. Nilva, Sharine 
en Angelina nemen ons mee naar hun Curaçao.  
Ze vertellen over het echte leven van hunzelf en de 
bewoners daar. De voorbereidingen waren al zeer 
inspirerend. Het belooft een geweldige middag te 
worden. Toegang is gratis voor KBO-leden. 

Floriade 
Op dinsdag 31 mei bezoek aan de Floriade voor 
degenen die zich hebben opgegeven. 

Boekproeverij 
Woensdag 1 juni om 13:30 uur bezoek aan de 
bibliotheek. Rondleiding en Boekproeverij voor KBO 
leden. Het is leuk interactief samen te zijn. 
Aangezien er maar een beperkte groep kan 
deelnemen dient u zich aan te melden via E-mail 
70jaarkboboxtel@gmail.com 

BoekProeverij 
Hoe vind je nou net dat éne mooie boek uit die 
enorme collectie waar je blij van wordt, dat je 
inspireert, dat je stof tot nadenken geeft of juist 
ontspanning biedt??? Kom naar de BoekProeverij!!!  
In een ongedwongen sfeer vertellen de 
Verhalencoaches van Huis73 (bibliotheek) je over 
onlangs verschenen en bijzondere titels en kun je 
daarover met elkaar in gesprek gaan.  
Ook zal er aandacht zijn voor specifieke genres, 
bijzondere boeken en activiteiten van de bieb. 
En mocht je zelf een fantastische boekentip 
hebben, schroom dan niet en neem hem mee. Na 
afloop zal er een rondleiding gegeven worden door 
de bibliotheek en ontdekt u waar u de prachtigste 
pareltjes precies kunt vinden.  

Dansmiddag 
De dansmiddag van 12 juni laten we vervallen, 
omdat op diezelfde dag de Heilige Bloedprocessie 
door de straten van Boxtel trekt met vele 
historische figuren. 
De volgende dansmiddag staat gepland voor 
zondag 9 oktober in De Rots. 

Kamp Vught 
Woensdag 15 juni bezoek Kamp Vught. met een 
rondleiding over het buitenterrein. 
Kosten € 4.50 per persoon.
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Spiegeltent 

Woensdag 22 juni 11.30 uur feest voor KBO leden 
in de spiegeltent bij Kasteel Stapelen. 
Om 12.00 uur kunt u genieten van een uitgebreid 
lunchbuffet. U kunt zich hiervoor aanmelden door  
€ 12,50 te storten op de bankrekening van de KBO: 
NL62RABO0108841960. Er zijn een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 

Daarna worden de taarten beoordeeld die in het 
kader van Heel Boxtel Bakt zijn ontvangen.  
Een jury beoordeelt de taarten en alle aanwezigen 
mogen mee proeven van de taarten. Als u ook mee 
wilt doen aan deze taartenbakwedstrijd, stuur dan 
een berichtje aan 70jaarkboboxtel@gmail.com. 

Aansluitend vanaf 14.00 uur speelt in de Spiegeltent 
een saxofoonkwartet. Vanaf 14.00 uur is deze 
muzikale middag voor iedereen vrij toegankelijk. 
 

Meer over de navolgende activiteiten vindt u in de 
volgende ONSBoxtel. 
Deze data kunt u alvast noteren: 
 

27 juni kennismakingsbijeenkomst over filosofie. 
Wilt u ook meedoen, dan kunt u zich opgeven via  
E-mail: 70jaarkboboxtel@gmail.com 

7 juli bezoek protestantse kerk 

26 juli bezoek aan Blusco 

3 en 10 augustus bezoek aan de Vincentius-
kringloop winkel 
 

Vergeet niet uw KBO-pasje mee te brengen. 
 

Werkgroep 70 jaar: 
Namens de wijken: Ad Vromans T 0611919848 
Namens het bestuur: Tineke Nuesink T 0642119115 
Namens de activiteitencommissie:  
Leo Reurings T 0411676687 
Voorzitter: Betsie van der Sloot T 0411631503 
 

E-mailadres 70jaarkboboxtel@gmail.com 

 

Nieuwe secretaris KBO Boxtel 
Ik ben Henk 
van de 
Langenberg 
geboren en 
getogen in 
Boxtel en 
woon samen 
met Astrid in 
Boxtel 
(Molenstraat). 
Samen hebben 
we 4 kinderen 
en ook al 3 
kleinkinderen 
waar we heel trots op zijn. 
 

Mijn carrière is grillig verlopen, maar is daardoor 
juist ook leerzaam en waardevol geweest voor mijn 
ontwikkeling. 
Ik heb als beroepsmilitair, assurantieadviseur, 
leidinggevende bij een bank, projectleider, als 
bestuurder bij een zorginstelling en ook als eigenaar 
van eigen bedrijf in financiële dienstverlening mijn 
diensten mogen aanbieden. Momenteel ben ik nog 
steeds werkzaam gedeeltelijk bij mijn eigen bedrijf, 
maar ook in dienst bij een bank. 

Ik wil mij om de volgende reden inzetten voor KBO: 
De mens wordt over het algemeen steeds ouder en 
blijft vitaler dan enkele decennia geleden 
(uitzonderingen daargelaten). Waar je vroeger al op 
60-jarige leeftijd als ‘oud’ werd bestempeld, zijn 
velen nu nog op die leeftijd volop aan het werk en 
hebben een actief sociaal leven. 
Als je op een gegeven moment mag genieten van je 
pensioen, dan breekt een nieuwe levensfase aan 
waarbij zich wellicht diverse vraagstukken 
openbaren, welke natuurlijk ook per persoon 
kunnen verschillen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op 
financieel gebied, maar zeker een net zo’n 
belangrijk aspect is zingeving en een waardevol 
bestaan. “Waar kom ik ‘s morgens mijn bed nog 
voor uit???” is een belangrijk vraagstuk. 
Ik denk dat we als vereniging hier een waardevolle 
bijdrage aan kunnen leveren in de toekomst. 
Bijdragen aan het optimaliseren van levensgeluk en 
zingeving van alle dag. Als je ouder wordt, ben je 
niet uitgerangeerd, maar begint een nieuwe fase 
van je leven die we volwaardig vorm kunnen geven. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat je dit grotendeels 
zelf moet doen, en anderen niet voor je moet laten 
beslissen. Daar wil ik een bijdrage aan leveren: Om 
zo lang mogelijk volwaardig en met plezier in het 
leven te staan. 

mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Eenmalige energietoeslag 
De energieprijzen zijn de laatste tijd flink gestegen. Daar heeft iedereen mee te maken. Vooral voor 
huishoudens met een laag inkomen kan dit voor financiële problemen zorgen. Het kabinet geeft deze groep 
inwoners daarom één keer een bedrag van 800 euro. 

Bijdrage voor hoge energiekosten 
Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen een bijdrage voor de hoge 
energiekosten. Dit is een eenmalige toeslag van 800 euro. 

Eenmalige energietoeslag aanvragen 
Huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm moeten een aanvraag indienen om de 
energietoeslag te krijgen. Het gaat om inwoners met een laag inkomen of uitkering die: 

• werkzaam zijn in loondienst of als zelfstandige, of 

• uitkeringsgerechtigde zijn vanuit het UWV, of 

• AOW hebben met eventueel een klein pensioen. 

Kom je in aanmerking voor de energietoeslag? 
Dan kun je vanaf 15 april 2022 een aanvraag doen via Loket Wegwijs. 

Wat zijn de voorwaarden om de energietoeslag te krijgen? 

• Je bent inwoner van onze gemeente. 

• Je hebt een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning. 

• Jouw inkomen is niet hoger dan 120 procent van de bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag) 

• Jouw vermogen nemen we niet mee in de beoordeling van jouw aanvraag. 

• Je hebt een inlichtingenplicht. Dat betekent dat je alle gegevens aan ons geeft die we nodig hebben om 
jouw aanvraag te beoordelen. 

• De energietoeslag heeft geen invloed op de hoogte van andere toeslagen. 
120 procent van de bijstandsnorm 
Eén van de voorwaarden om de energietoeslag te krijgen, is de hoogte van jouw BRUTO inkomen. Dit mag 
niet hoger zijn dan 120 procent van de bijstandsnorm. In het overzicht staan alle normbedragen en 120 
procent daarvan (exclusief vakantietoeslag). 

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder Norm 120% 

Gezin/echtpaar, beiden ouder dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.560,41 € 1.872,49 

Gezin/echtpaar, een partner jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.560,41 € 1.872,49 

Alleenstaande ouder € 1.152,41 € 1.382,89 

Alleenstaande € 1.152,41 € 1.382,89 

Wanneer heb je geen recht op de energietoeslag? 
• Je bent 18, 19 of 20 jaar; of 
• Je bent student en krijgt studiefinanciering (WSF 2000); of 
• Je woont in een (zorg)instelling of opvanghuis; of 
• Je staat alleen op een briefadres ingeschreven in de gemeente en je hebt geen eigen woonadres. 

Sommige inwoners krijgen de eenmalige energietoeslag vanzelf 
Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. Het gaat om inwoners die:  
• een uitkering krijgen van de gemeente, bijvoorbeeld vanuit de participatiewet, IOAW of IOAZ (peildatum 

15 maart 2022), of 
• bijzondere bijstand krijgen in 2022, of 
• bij hun AOW-pensioen een aio-aanvulling van de SVB krijgen, of 
• een Bbz-uitkering hebben. 

Heb je geen toeslag ontvangen? 
Denk je dat je wel recht hebt op de energietoeslag? Dien dan een aanvraag in via Loket Wegwijs. 

https://www.boxtel.nl/vraag-aan-wegwijs
https://www.boxtel.nl/vraag-aan-wegwijs
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Declareren van KBO-contributie voor 
verzekerden bij VGZ 
De Ouderenadviseurs krijgen regelmatig de vraag 
hoe de contributie van KBO teruggekregen kan 
worden bij VGZ. 
Een grote groep KBO-leden maakt via KBO-Brabant 
gebruik van de collectieve zorgverzekering bij VGZ. 
U kunt het contributiebedrag bij VGZ declareren 
zoals u ook de zorgkosten kunt declareren. 

Dat werkt zo: 

• Stuur een kopie van uw lidmaatschapskaart of 
het betalingsbewijs naar VGZ met vermelding 
van KBO-Brabant, lidmaatschapsnummer, 
geboortedatum en het VGZ-klantnummer en 
het contributiebedrag. 

• Declareren kan via: 
de VGZ-Zorg-app https://www.vgz-zorg-app 
of “Mijn VGZ” https://www.vgz.nl/inloggen 

• Ook opsturen per post is mogelijk. 

Hopelijk hebben wij u hiermee kunnen helpen. 
Namens de Ouderenadviseurs, Theo van Hamond 

 

Harry van den Tillaart 
Helaas heeft onze geestelijk adviseur Harry van 
den Tillaart 29 maart een herseninfarct gehad. 
Na een ziekenhuisopname is hij sinds 8 april 
opgenomen op de revalidatieafdeling van 
Zorgexpertise Huis Liduina hier in Boxtel.  
Daar wordt aan zijn herstel gewerkt en krijgt hij 
therapie en logopedie. Hij mag alleen beperkt 
bezoek ontvangen in overleg met de familie. 
Wij wensen hem veel beterschap toe. 

Het zou heel fijn zijn als u een kaartje stuurt, om 
hem op te vrolijken!!!  
Het adres is: Zorgexpertisehuis Liduina 
 t.a.v. Harry van den Tillaart 
 Afdeling de Egelantier kamer 2 
 Liduinahof 35, 5281AD Boxtel 

Interim penningmeester 

Even voorstellen: 
Ik ben Jan Verhoeven.  
Sinds januari jongstleden ben ik 
interim penningmeester van de 
KBO Boxtel. Betsie van der Sloot 
heeft mij gevraagd de taak van 
Corrie van de Laar, die in 
november 2021 onverwacht is overleden, op me te 
nemen. Ik heb aangegeven dit graag te doen, maar 
wel als interim. Een vast penningmeesterschap 
geeft mij teveel druk in verband met mijn 
gezondheid. 
Als er een nieuwe penningmeester is aangesteld, zal 
ik de werkzaamheden weer overdragen.  

Ik ben geboren en getogen in Mariaheide (bij 
Veghel). In 1973 ben ik in dienst gekomen van de 
toenmalige Rabobank Boxtel en heb daar 40 jaar in 
verschillende functies (met veel plezier) gewerkt, 
waarbij het cijfermatige binnen de werkzaamheden, 
altijd de boventoon heeft gevoerd.  

Ik ben in 1975 getrouwd met Tonnie en we hebben 
samen een mooi gezin opgebouwd met 3 dochters, 
3 schoonzoons en inmiddels 7 kleinkinderen (4 
jongens en 3 meiden). 

Toen onze kinderen gingen sporten bij 
Atletiekvereniging Marvel werd ik al snel benaderd 
om het penningmeesterschap op me te nemen. Dat 
heb ik 25 jaar met veel plezier gedaan. In 2021 ben 
ik gestopt en bij die gelegenheid heb ik het 
erelidmaatschap ontvangen. 

Ik ben nog steeds actief in een paar commissies van 
Marvel en tevens loop ik 2 ochtenden in de week 
(voor wat dat mag zijn).  

Inmiddels ben ik alweer een paar jaar lid van de 
KBO en heb al aan verschillende activiteiten 
meegedaan en ik hoop dat nog lang te kunnen 
blijven doen. 

HobbyCentrumBoxtel 

Streefbedrag van €2500,--  van 
Crowdfundingsactie voor HCB is 
behaald! Iedereen bedankt!!! 

Kienen 
Helaas zijn er ook in de Walnoot steeds minder 
deelnemers en moeten we ook daar stoppen met 
kienen. Op 3 mei zal daar de laatste kienmiddag 
zijn. Het kienen in de Rots, op de 3e dinsdag, blijft 
voorlopig gehandhaafd.  
Als alternatief kunt u elke 2e dinsdag in de maand 
om 14.00 uur BINGO spelen in Elisabethsdael. 
Kosten € 5,50 voor 1 bingokaart,  
1 kop koffie en iets lekkers. IEDEREEN IS WELKOM  

https://www.vgz-zorg-app/
https://www.vgz.nl/inloggen
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Dagtocht 1 
EMA organiseert in samenwerking met 
Seniorenvereniging KBO BOXTEL een dagtocht:  

Rode vruchten en techniek van weleer 

Vertrek donderdag 9 juni om 08.30 uur. 
Vanaf uw opstapplaats rijden we naar ons eerste 
adres vandaag. Hier worden we wel op een heel 
bijzondere plek ontvangen. Op het aardbeienterras 
staat de koffie al voor u gereed met een lekkere 
wafel en natuurlijk met de aardbei erbij. 

 
Na de koffie volgt de rondleiding, alles wordt 
uitgelegd omtrent de aardbei door de teler. Dus u 
komt heel wat te weten omtrent deze vrucht. 
Aansluitend kunt u het winkeltje bezoeken waar u 
van alles vindt omtrent de aardbei. Wij vervolgen 
onze reis naar ons lunchadres voor een goed 
verzorgde koffietafel met kroket. 
Daarna rijden we naar de Noordkade in Veghel.  

De Noordkade, het CHV-terrein, kent een rijke 
geschiedenis. In 1826 was de Zuid-Willemsvaart 
tussen Helmond en Den Bosch klaar en dat was 
voor Veghel een grote economische impuls. De 
haven, die in directe verbinding met het kanaal 
stond, maakte Veghel tot een centrum van 
transport. 
De Coöperatieve Handelsvereniging (CHV) vormde 
de economische instelling van de Noord-Brabantse 
Coöperatieve Boerenbond (NCB). 

 

We gaan het museum SIEMei (Stichting Industrieel 
Erfgoed Meierij) bezoeken. Hier zien we veel 
voorbeelden van de industriële en ambachtelijke 
bedrijvigheid uit de Meierij. 

Tijdens het bezoek genieten we van een kopje 
koffie of thee. 

Na deze leerzame middag rijden we naar ons 
dineradres voor een heerlijk drie gangen diner, 
waarna we u weer terugbrengen naar uw 
opstapplaats en kunt u terugkijken op een fijne en 
tevens leerzame dag. 
Reissom € 84,-- (Niet leden betalen € 7.50 extra).  
(Als u door omstandigheden de reis moet annuleren 
brengen wij € 10,--in rekening) 
Kaartverkoop in alle wijken op woensdag 25 mei 
van 14.00 uur tot 15.00 uur. Dus in De Walnoot, De 
Rots, Simeonshof en in De Orion. 
Per pin betalen s.v.p. 
De na-verkoop is uitsluitend in Simeonshof op 
donderdag 2 juni van 14.00 uur tot 14.30 uur. 
Tijdens de reis zijn wij voor spoedgevallen 
telefonisch bereikbaar via: 
T 040-2044145 of T 06-51292249.  
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Dagtocht 2 
EMA organiseert in samenwerking met 
Seniorenvereniging KBO BOXTEL een dagtocht: 

Boottocht Amsterdam naar de Zaanse 
Schans 

Vertrek donderdag 21 juli om 08.30 uur. 
Vanuit Boxtel rijden we naar ons koffieadres voor 
een heerlijk kopje koffie met gebak, waarna we 
onze weg vervolgen naar Amsterdam. 

Aangekomen bij de aanlegplaats ligt het schip voor 
u gereed. De trossen gaan los en na afvaart zitten 
we direct op het IJ, waar we tussen de 
vrachtschepen en wellicht een passerend 
cruiseschip koers zetten naar Zaandam. 
We varen door het havengebied van Amsterdam, 
de op één na grootste haven van Nederland.  

Na de schutting in de Wilhelminasluis varen we de 
Zaan op. Dit was vanaf 1800 het centrum van de 
“food industry”. Vooral cacao import door de 
Amsterdamse haven leidde tot groei en bloei van 
aanvankelijk kleine bedrijfjes zoals Blokker en Van 
Houten cacao. Maar ook grote namen zoals 
Verkade, Lassie, Droste enz. hebben hier hun roots.  

De vaartocht over de Zaan door ’s werelds oudste 
industriegebied biedt uitzichten op oude pakhuizen 
en de historische fabrieken. 

Onderweg nuttigt u een heerlijke broodjeslunch, 
bestaande uit 2 belegde broodjes, een krentenbol, 
een stuk fruit en 2 kopjes koffie of thee.  

Na ongeveer 2 uur varen meren we af bij de Zaanse 
Schans. Hier heeft u tijd om op eigen gelegenheid 
op verkenning te gaan.  

 

Op een afgesproken tijd stappen we weer in de 
touringcar en reizen we naar het zuiden. Onderweg 
stoppen we voor een goed verzorgd diner en hierna 
wordt u weer teruggebracht naar uw opstapplaats. 

Thuis kunt u nog lekker nagenieten van deze 
intensieve maar mooie dag. 

Reissom € 86,-- (Niet leden betalen € 7.50 extra)  
(Als u door omstandigheden de reis moet annuleren 
brengen wij € 10,--in rekening) 
Kaartverkoop in alle wijken op donderdag 7 juli 
van 14.00 uur tot 15.00 uur. Dus in De Walnoot, De 
Rots, Simeonshof en in De Orion. 
Per pin betalen s.v.p. 
De na-verkoop is uitsluitend in Simeonshof op 
donderdag 14 juli van 14.00 uur tot 14.30 uur. 
Tijdens de reis zijn wij voor spoedgevallen 
telefonisch bereikbaar via:   
T 040-2044145 of T 06-51292249.  
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Dagtocht 3 
EMA organiseert in samenwerking met 
Seniorenvereniging KBO BOXTEL een dagtocht: 

Naar Horn en Maasbracht 

Vertrek donderdag 1 SEPTEMBER om 08.15 uur. 
Vanaf Boxtel rijden we naar Horn. Hier staat een 
heerlijk kopje koffie met wat lekkers voor u klaar. 

Aansluitend bezoeken wij museum Terug in de tijd. 
U zult verbaasd zijn omtrent de uitgebreide 
collectie. Het museum heeft een aantal winkels 
nagebouwd en ingericht met producten uit de jaren 
60 en 70 van de 20e eeuw. 

Ook treft u een volledig ingericht benzinestation uit 
de jaren zestig en wat al niet meer. 
Laat u verwonderen!!! 

Na dit bezoek rijden we naar ons lunchadres in 
Thorn voor een goed verzorgde koffietafel met 
kroket. 

In de namiddag zijn we te gast in Maasbracht, waar 
we van alles te horen krijgen over de binnenvaart in 
het Maas-binnenvaartmuseum. Het één en ander 
wordt verteld door zeer enthousiaste vrijwilligers. 

Hierna maken wij een rondvaart op de Maas met 
de fluisterboot “De Gouverneur van Limburg”. 

We sluiten deze dag af met een heerlijk diner in 
Thorn. 

Daarna brengt onze bus u weer terug naar uw 
opstapplaats en kunt u nog nagenieten van deze 
mooie dag. 
Reissom € 84,-- (Niet leden betalen € 7.50 extra) 
(Als u door omstandigheden de reis moet annuleren 
brengen wij € 10,--in rekening) 
Kaartverkoop in alle wijken op donderdag 18 
augustus van 14.00 uur tot 15.00 uur. Dus in De 
Walnoot, De Rots, Simeonshof en in De Orion. 
Per pin betalen s.v.p. 
De na-verkoop is uitsluitend in Simeonshof op 
donderdag 25 augustus van 14.00 tot 14.30 uur. 
Tijdens de reis zijn wij voor spoedgevallen 
telefonisch bereikbaar via: 
T 040-2044145 of T 06-51292249  
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Expositie 
“Historie van Esch” 
 
De glimlach van Brabant 
Tot en met 17 juli organiseert Museum Boxtel de 
expositie: ‘Historie van Esch’.  

MUBO is open van 13.00 tot 17.00 uur op zaterdag 
en zondag.  
Deze expositie is naar aanleiding van het 
samenvoegen van Esch en Boxtel op 1 januari 2021.  
De verbroederingsfeesten als het jaarlijkse 
Bierpompfeest, het Essche Boeltje en  
Friends of Europe Esch komen aan bod. 
Entree voor de expositie is € 4,-- (gratis met 
museumkaart). Voor kinderen vanaf 12 jaar € 2,--. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. 

Lezingen: 
Tijdens de looptijd van de expositie staan drie 
lezingen geprogrammeerd: 
Zondag 15 mei om 11.15 uur door Boy Scholtze 
over het gedachtegoed van “Friends of Europe 
Esch”  
Zondag 10 juli om 11.15 uur over “de Romeinse 
opgravingen in Esch” door historicus  
Dirk Paagman.  

 

Wandelen met gidsen 
Ook kan men zich inschrijven voor een wandeling 
op 21 mei naar Sancta Monica in Esch en terug. De 
wandeling start bij MUBO om 11.30 uur en duurt 
circa 3 uur. Onderweg vertellen de gidsen Marina 
van Dalen en Theo van Dooren over de 
bezienswaardigheden.  
Er is een kleine pauze ingelast in de terrastuin in 
Esch. Vóór de start van de tocht bent u vanaf 10.30 
uur al welkom in MUBO voor een kop koffie en een 
rondleiding door de expositie.  

Aanmelden voor de lezingen en/of de wandeling is 
verplicht en kan nu al op info@muboboxtel.nl of  
bij Willem van Vossen T 0616041898. 
Kosten voor een lezing of wandeling zijn € 5,--   
(met museumkaart € 2--). 

Duizeligheid en 
hoofdpijn 

Gratis bijeenkomst. 

Bent u wel eens draaierig of heeft u wel eens 
hoofdpijnklachten? Beide klachten kunnen enorme 
impact hebben op het functioneren. 

LIJV Fysiotherapie organiseert daarom een gratis 
bijeenkomst voor iedereen die wel eens duizelig is 
of hoofdpijnklachten heeft op woensdag 11 mei 
van 19.00 uur tot 20.30 uur Molenpad 7b, Boxtel 

Aanmelden: secretariaat@lijv.nl of T 0850064880 

Tijdens de bijeenkomst worden de meest 
voorkomende duizeligheids- en hoofdpijnklachten 
besproken. U kunt hierbij denken aan vestibulaire 
duizeligheid (vanuit het evenwichtsorgaan), 
cervicogene duizeligheid (vanuit de nek), migraine 
of bijvoorbeeld spanningshoofdpijn.  

In veel gevallen blijkt therapie een positief effect te 
hebben op het verminderen van de duizeligheid 
en/of hoofdpijnklachten. U krijgt uitleg over de 
verschillende aandoeningen en we geven tips over 
wat te doen bij uw klacht. We gaan met u op zoek 
naar oplossingen. Na de bijeenkomst is er nog tijd 
voor individuele aandacht en vragen. 
Rosanne van Hoesel Lijv Fysiotherapie 
 

 
 

Lunch en kennismakingsworkshop 
Mindfulness 
Donderdag 16 juni van 12.00 uur tot 14.30 uur bij 
Kunstcafé Coupé, Stationsplein 4 te Boxtel. 
Opgeven kan tot donderdag 9 juni via 
https://forms.office.com/r/paGr4DD54S. of  
T 0411655978 

Mantelzorgwandelingen 
Een keer per kwartaal organiseert het Steunpunt 
Mantelzorg Boxtel een wandeling speciaal voor 
mantelzorgers. Heb je interesse, laat het dan weten 
via mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl of  
T 0411655978, dan ontvang je voortaan een 
uitnodiging. 

Café Brein 
Maandag 13 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur is er 
een bijeenkomst voor mantelzorgers en mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel. Het thema 
is: ervaringsverhaal. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Bij ’t Binnenveld Boxtelseweg 5a Schijndel. 

Lotgenotengroep Dementie 
Donderdag 12 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur bij 
ContourdeTwern Boxtel, Ursula 12 te Boxtel 
Aanmelden: mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl  

Foto: IJ Heins 

 

mailto:secretariaat@lijv.nl
https://forms.office.com/r/paGr4DD54S
mailto:mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl
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Vrijwilligersmiddag 2022 

Op woensdag 9 april was de jaarlijkse 
vrijwilligersmiddag. We werden verwelkomd door 
Betsie, die ons in haar toespraak bedankte voor 
onze inzet. Omdat het weer niet zo geweldig was, is 
het jeu de boules spel naar binnen verplaatst.  
Hierdoor moest er in twee sessies gespeeld worden. 
En zijn de spelregels aangepast. Er werd op tijd 
gespeeld en niet, zoals gebruikelijk op punten. De 
deelnemers hebben zich zeer fanatiek op het spel 
gestort. Regelmatig moest de meetlat er aan te pas 
komen. Degenen, die niet meededen met jeu de 
boules, hebben zich vermaakt met kaarten. In de 
pauze en aan het eind van de middag werd in de 
zaal nog druk nagepraat over het spel. Laura 
Beekers heeft nog een paar prijzen onder alle 
deelnemers verloot, zoals paaseitjes en plantjes en 
ook nog een paar taarten. Om vijf uur werd het 
buffet geopend, wat keurig verzorgd was door T 
Tussenstation van Cobi Peijnenburg. We begonnen 
met het koude gedeelte (salades en dergelijke), 
waarna we ons aan het warme deel tegoed konden 
doen. Om zeven uur heeft Betsie de middag 
afgesloten. Alles bij elkaar een zeer geslaagde  
middag. Wie er niet bij was, heeft heel wat 
gemist!!!  

Rikie van Hirsel 

 

Puzzels mei 2022 

 

 
Oplossingen van ONSBoxtel nr. 4 April 
Puzzel 1: Gazonmest 
Puzzel 2: Lentebries  
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Bestuur en contactinformatie Agenda   
 
Kienen 
Dinsdag  03 mei  de Walnoot 14.00 uur 

Dinsdag  17 mei  de Rots 14.00 uur 

Dinsdag  21 juni  de Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

Vrijdag  29 april  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag 06 mei  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  13 mei  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag 20 mei  de Rots 13.30 uur 

Vrijdag  27 mei  de Orion 13.30 uur 

Vrijdag 03 juni  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag  10 juni  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  17 juni  de Orion 13.30 uur 

Vrijdag  24 juni  de Rots 13.30 uur 

Biljarten 
Elke dinsdag de Walnoot 13.30 uur 
Handwerken 
Elke donderdag  de Orion 13.30 uur 

Bridgen 
Elke donderdag  de Walnoot 13.30 uur 

 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen 

 6 25 mei 09 mei 

 7 30 juni 13 juni 

 8 28 juli 11 juli 

 9 25 augustus 08 augustus 

10 29 september 12 september 

11 27 oktober 10 oktober 

12 24 november 07 november 

 1 (2023) 22 december 05 december 

 

 
 

Voorzitter: 

Betsie van der Sloot-van der Heijden, T 0411631503 

Secretaris:  

Henk van den Langenberg T 0630860638 

Interim Penningmeester: Jan Verhoeven 

E-mail: penningmeester.kboboxtel@gmail.com 

Bankrekening KBO-Boxtel: NL62RABO0108841960 

Bestuurslid en waarnemend voorzitter: 

Leo Reurings, T 0411676687 

Bestuurslid en waarnemend secretaris: 

Gerard Buiks, T 0411675171 

E-mailadres secretariaat KBO: 

kbo.boxtel@gmail.com 

Website: www.kboboxtel.nl 

Ledenadministratie: 

Sina van Alphen, T 0411689285 

E-mail: sinavanalphen@solcon.nl 

Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners Wmo 

T 0618902271  

Steunpunt Ouderenmishandeling, waaronder 

financiële uitbuiting 

Voor advies kunt u bellen met  

Veilig Thuis Brabant Noordoost, T 0882439300 

Coördinator bezorging ONSBoxtel 

Leo Reurings, T 0411676687 

Coördinator Belastingservice KBO-Boxtel 

Theo van Hamond, T 0411671647 

E-mail theo.van.hamond@home.nl 

Klussendienst: 

Rien van Hemmen (Selissen), T 0411676012 

Henk van der Schoot (Oost), T 0411684870 

Naaiwerk:  

Mevrouw Vromans, T 0411672089 

Elke maandag vanaf 1 okt. tot en met 31 maart!!! 

tussen 14.30 en 17.00 uur  

kunt u naaiwerk brengen of ophalen. 

Computerhulp: 

Ton Schelle, T 0411675871, 

E-mail: ton_schelle@yahoo.com 

Inloopspreekuur SENIORWEB:  

Op dinsdag tussen 15.00 en  

17.00 uur in de bibliotheek 

of via seniorweb.nl/thuis-online. 

Ledenvoordeel 
Zie website www.kboboxtel.nl pagina ONSBoxtel 
 

Locatie Adres Telefoonnr. 

Muziekhuis Passage Riche 4 0411212231 

de Orion Lennisheuvel 56 0411674474 

de Rots Nieuwe 
Nieuwstraat 7 

0411673838 

de Walnoot Reginahof 1 0411673485 

HobbyCentrum 
Boxtel 

Baroniestraat 
105 en 105a 

0411210355 

de redactie is bereikbaar via e-mail 

redactie.kboboxtel@gmail.com 

Aleid Penning, Helma Rombouts, 
Rikie van Hirsel 

mailto:kbo.boxtel@gmail.com
http://www.kboboxtel.nl/
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:ton_schelle@yahoo.com
http://www.kboboxtel.nl/

