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De foto’s in dit jaarboekje betreffen vooral natuurfoto’s, omdat foto’s van de ac-
tiviteiten van onze seniorenvereniging ontbreken ivm Corona. Volgend jaar ho-
pen we via de foto’s u weer een indruk te geven van de activiteiten; zij hebben 
daarom niet rechtstreeks betrekking op de tekst.  

Inhoud KBO-Jaarprogramma 
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70 jaar seniorenvereniging KBO 
De behartiging van de belangen van ouderen is een essen-
tiële doelstelling van onze seniorenvereniging.  
De ontwikkelingen op het gebied van de WMO (plaatse-
lijk) en AOW (landelijk) zijn verontrustend. Als lokale seni-
orenvereniging en als KBO Brabant blijven wij de ontwik-
kelingen nauwgezet volgen en zullen wij, waar nodig, na-
mens u, onze stem laten horen.  
Komend jaar staat in het teken van ons 70-jarig jubileum.  
Binnen de organisatie van KBO-Brabant behoort onze afdeling tot een van de 
oudste verenigingen. Qua aantal leden horen we  tot een van grootste. 
 
Al 70 jaar lang hebben vrijwilligers zich ingezet om van onze seniorenvereniging 
KBO Boxtel een bloeiende vereniging te maken. We realiseren ons, na deze  
Coronapandemie nog meer dan voorheen, dat het voor senioren belangrijk is 
aan activiteiten te kunnen meedoen en daarbij contacten te leggen. Wij zijn 
daarom verheugd jullie ook in het komende feestelijke jaar weer veel interes-
sante en leuke activiteiten te kunnen aanbieden. In dit jaarboekje worden deze 
beschreven.  Het aanbod is zeer gevarieerd en aangepast aan ons ledenbestand. 
Ons ledenbestand bestaat uit ouderen met zeer verschillende achtergronden en 
interesses, topfitte ouderen en ouderen met gezondheidsbeperkingen, leden, 
die over een groot sociaal netwerk beschikken, maar ook leden, die daarover 
niet beschikken en waardoor onze seniorenvereniging zeer belangrijk is bij het 
leggen en onderhouden van contacten.  U kunt die activiteiten kiezen, die uw 
belangstelling hebben. Het bestuur staat altijd open voor nieuwe ideeën en sug-
gesties die in het programma van het volgende verenigingsjaar kunnen worden 
ingepast. 
 
Al onze activiteiten zijn slechts mogelijk door de inzet van vrijwilligers.  
Wij zijn hun zeer erkentelijk voor hun inzet. Dankzij hun inzet kunnen wij als 
grootste vereniging van Boxtel functioneren en al de in het boekje vermelde acti-
viteiten uitvoeren. 
Tot slot spreek ik de wens uit u bij vele van onze activiteiten persoonlijk te  
mogen begroeten. 

Voorwoord van de voorzitter 
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We maken er samen weer een echt jubileumjaar van. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 
Voorzitter seniorenvereniging KBO-afdeling Boxtel.  
 

 

Eens begonnen als een kleine vereniging voor alleen mannen is Seniorenvereni-
ging KBO-Boxtel uitgegroeid tot een krachtige gemêleerde organisatie, die aan 
onze leden gezellige momenten van ontspanning en plezier bezorgt. Maar ….. 
vooral mogelijkheden geeft tot ontmoeten; de activiteiten strekken zich uit van 
kienen tot Engelse les, van bridge tot bewegingslessen en al het denkbare moge-
lijkheden daartussen.  Inmiddels is Seniorenvereniging KBO-Boxtel ruim de 2000 
leden gepasseerd. 
Kansen om elkaar te ontmoeten blijven de basis, want daarmee dienen we uw 
belangen het allerbeste. U leert nieuwe mensen kennen, u kunt praten met 
vrienden, samen fietsen, samen knutselen, samen naar een musical of een beurs 
gaan; eigenlijk te veel om op te noemen. 
Maar in 2020, 2021 en nog een tijdje doorlopend in 2022 zijn we geconfronteerd 
met het Corona-virus. Het gevolg is dat de meeste activiteiten hebben stilgele-
gen. We hopen op korte termijn een flink deel van onze activiteiten weer te kun-
nen opstarten. Daarvoor zijn we een vereniging, en we willen graag een actieve 
vereniging zijn en  blijven. Bij een aantal activiteiten staan nog geen data ver-
meld; deze vindt u later in ONSBoxtel. Staan er wel data vermeld, dan zijn deze 
onder voorbehoud! 
Kernbegrippen voor onze KBO-seniorenvereniging blijven: 

• Samen staan we sterk en we zijn Volop in beweging 
• Inspanning en ontspanning, en bezig zijn houdt je jong 
• Samen komen we verder 
• Ontmoeten in vrijheid 
• Op de drempel staan naar een nieuwe toekomst  
• Uw belangen in goede handen leggen 

 
 
 
 
 

Seniorenvereniging KBO    --    70 jaar  
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Het lidmaatschap van Seniorenvereniging KBO-Boxtel 
Als u lid bent van seniorenvereniging KBO-Boxtel kunt u gratis óf tegen een 
kleine vergoeding deelnemen aan tal van activiteiten. Jaarlijks houden we onze 
activiteiten tegen het licht en bekijken we wat we anders of beter kunnen doen.  
Daarin kunt u een rol spelen door uw reacties en wensen aan ons kenbaar te 
maken.  Seniorenvereniging KBO-Boxtel vormt het hart van de belangenbeharti-
ging voor senioren; de contributie is € 20,- per jaar. 
Het lidmaatschap van de KBO-Boxtel loopt van 1 januari tot en met 31 december 
van ieder kalenderjaar. Voor opzeggingen in het huidige jaar hanteren wij als ui-
terste datum: 15 december. 
Jaarlijks betalen we per lid een behoorlijke contributie aan de koepelorganisatie 
KBO-Brabant; de hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand van het ledental op 
01 januari. Dit betekent dat wij van alle geregistreerde leden op 01 januari aan  
KBO-Brabant deze bijdrage moeten afdragen.  
Bij opzeggingen na 15 december bent u de dan geldende contributie verschul-
digd voor het volgende jaar. 
U vindt het aanmeldformulier om lid te worden, op de website én achter in dit  
jaarboekje;  u kunt het formulier ook aanvragen via:  
E: KBO.Boxtel@gmail.com.  Aanmeldingen zijn per persoon, niet per gezin!  
 
Informatie 
• Alle leden ontvangen een ledenpas. Voor kortingen e.d. kunt u deze pas laten 

zien.  
• Alle leden van onze KBO-afdeling ontvangen iedere maand het informatie-    

bulletin ‘ONSBoxtel’, samen met het KBO-Brabant maandblad ONS  
Hierin is het actuele activiteitenprogramma van onze afdeling en van Kring 
KBO-Boxtel-Esch-Liempde te vinden. U vindt er relevante informatie voor 
onze leden.  

• Alle leden kunnen via ONSBoxtel informatie aan elkaar doorgeven. Soms 
wordt ONSBoxtel aangevuld met een emailbericht.  

• In het Brabants Centrum en DeMooiBoxtelKrant kunnen leden elke week, on-
der het hoofdstukje Seniorentips, informatie vinden over onze activiteiten. 

• Voor alle leden van onze seniorenvereniging geldt dat deelnemen aan een ac-
tiviteit altijd op eigen risico is. 

Lid worden van Seniorenvereniging KBO 
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• U kunt gebruik maken van de kortingen die een aantal Boxtelse winke-
liers/ondernemers aan KBO-leden bieden; neem dan uw KBO-pas mee. U 
kunt terecht bij de plaatselijke ondernemers; zie hiervoor verderop in het 
boekje of op de website  www.KBOBoxtel.nl 

• Als een lid ernstig ziek is, kunt u dit melden aan de wijkverantwoordelijke van 
uw wijk. De wijkverantwoordelijke zorgt dan voor een kleine attentie, een 
kaartje of een bloemetje. 

• Seniorenvereniging KBO-Boxtel maakt deel uit van de Kring Boxtel-Liempde 
en Esch; ook de kring organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor u. 

. 
 Website van KBO-Boxtel 
Onze seniorenvereniging beschikt over een eigen actuele website. U kunt deze 
vinden door in de zoekbalk www.KBOBoxtel.nl aan te geven. 
U vindt hier alle informatie over onze vereniging.  
Het belangrijkste doel is om de leden van seniorenvereniging KBO-Boxtel zo 
goed mogelijk te informeren over onze activiteiten. De website is een onderdeel 
van onze communicatie met u. In de balk bovenaan op onze website vindt u een 
aantal rubrieken, waar u alle belangrijke informatie kunt vinden. Op de website 
kunt u het maandblad  
ONSBoxtel en het Jaarboekje inzien/lezen. 
Ook hebben wij hier een link geplaatst naar het Openbaar Vervoer voor het uit-
stippelen van uw reis met trein en of (buurt)bus.  
Alle leden die een e-mailadres hebben, dat bij ons bekend (en juist) is, krijgen af 
en toe een extra informatiebrief. U kunt uw e-mailadres altijd doorgeven aan 
sinavanalphen@solcon.nl. 
 
Contactmiddagen 
Ieder voorjaar organiseren alle wijken een contactmiddag waar alle leden wel-
kom zijn. Onder het genot van een hapje en een drankje worden de wijkactivitei-
ten voor het komende jaar besproken en kunnen er door de leden nieuwe 
ideeën ingebracht worden.  
De data van de contactmiddagen zijn in maart 
Lennisheuvel:   vrijdag  04 maart om 13.30 uur (Orion) 
Selissen:    vrijdag  11 maart om 13.30 uur (De Walnoot) 
Centrum:          vrijdag   18 maart om 13.30 uur (het Muziekhuis) 
Oost:        woensdag 23 maart om 13.30 uur (De Rots) 
De precieze datum en de uitnodiging hiervoor vindt u in ONSBoxtel. 
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Vrijwilligersdag 
Jaarlijks nodigen we alle vrijwillige medewerkers van 
onze seniorenvereniging KBO-Boxtel uit voor de vrijwil-
ligersdag. Voor 2022 is deze middag voorlopig gepland 
op woensdag 06 april. Alle vrijwilligers ontvangen 
daarvoor een persoonlijke uitnodiging. 
 
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe leden 
Jaarlijks organiseren we voor de nieuwe leden een kennismakingsbijeenkomst. 
Voor 2022 worden  deze gepland in de maand april. Alle nieuwe leden van 2020 
en 2021 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.  
 
Belangrijkste data van onze seniorenvereniging voor het jaar 
maart 2022 tot maart 2023 

• Jaarvergadering op 15 maart 2022 
• Pasen 17-18 april; Koningsdag 27 april; 
• Hemelvaart 26 mei; Pinksteren 5-6 juni;  
• Prinsjesdag 20 september; Kerstmis 25-26 december.  
• 1 januari Nieuwjaarsdag, carnaval 18-21 februari. 

 

 
Het Afdelingsbestuur (AB) en Dagelijks bestuur (DB) 

Voorzitter/DB-lid 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 
Oude Rijksweg 14, 5298 MC Liempde    T  0411-631503,  
E: betsie@vandersloot.demon.nl 
 
1e Secretaris Vacature 
De beoogde secretaris wordt tijdens de jaarver-
gadering voorgesteld. 
E: kbo.boxtel@gmail.com 

 
1e Penningmeester Vacature 

Bestuur Seniorenvereniging KBO-Boxtel 
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De beoogde penningmeester wordt tijdens de jaarvergadering voorge-
steld.   E:  penningmeester.kboboxtel@gmail.com 
Bankrekening KBO: NL62 RABO 010.88.41.960 

 
Leo Reurings,  
Waarnemend voorzitter/2e penningmeester/ DB-lid 
Meidoorngaard 7 5283 EK Boxtel T 0411-676687 
E:  lreurings@gmail.com 

 
Gerard Buiks 
2e Secretaris / DB-lid 
Mozartlaan 24, 5283 KC Boxtel  T 0411-675171 
E:  buiksbeckers@hetnet.nl 

 
Bestuursleden 

• Cor Teunis (wijk Oost)    T 0411-674045 
• Mien Dekkers (wijk Lennisheuvel)  T 0411-677559 
• Ad Vromans (wijk Centrum)   T 0411-672089 
• Vacature (wijk Selissen) 
• Theo van Hamond coordinator belasting service  

                   T 0411-671647 
• Tineke Nuesink                                   T 06-42119115 

Coördinator Ouderenadviseurs/Cliëntondersteuners 
 

Harry van den Tillaart, geestelijk adviseur 
Sinds 1985 is hij werkzaam in Boxtel, in, voorheen, de 
Maria Regina-parochie. Hij wil nog een paar jaar werken 
als geestelijk adviseur voor de KBO, hoofdzakelijk in het 
voorgaan bij liturgische diensten, zoals de kerstvieringen 
en een bezinningsmoment bij de (jaar)vergaderingen. Hij 
geeft aan dat de KBO een unieke vereniging is. ‘Vele acti-
viteiten (reizen en clubs) begeleiden het ouder worden en zorgen ervoor dat nie-
mand ‘verloren’ loopt. Het beeld van ‘herder en kudde’ is hier letterlijk van toe-
passing’. 
Harry van den Tillaart, geboren in Erp op 29 mei 1944, geestelijk adviseur van de 
KBO, pastor in Lennisheuvel, priester gewijd in 1971. 
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Wijkcommissie Centrum 

 
Wijkcoördinator   Ad Vromans     
E: ad.vromans47@outlook.com  T  0411-672089  
Monique Staats     T  0411-682008  (ledenadministratie) 
Ans Kuilman    T  0411-675617    
Fia van den Broek   T  0411-851605 
Toos Bosveld     T  0411-674308 
Laura Bekers                                                T  06-23975497 
 

Wijkcommissie Lennisheuvel 

 
Wijkcoördinator en   Mien Dekkers    
E: jdekkersvdh@simpc.nl   T  0411-677559  
Mien Dekkers                                               T  0411-677559 (Ledenadministratie) 
Jan Rombouts    T   0411-672594  
Mary Maas    T   0411-675807 
Annemiek van Roosmalen  T   06-19709727 
Claudine Daverveld   T   0411-685138 
Berdien van Meurs   T   0411-674859 
Anne-Miek van der Sloot                           T   0411-674574 
 
 

Wijkcommissie Oost 

 
Wijkcoördinator   Cor Teunis 
E: c.teunis@tele2.nl   T  0411-674045  
Gerrie van der Pasch   T  0411-684174 (Ledenadministratie)  

De wijkcommissies 
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Marie-José Peijnenburg   T  0411-674271 
Ine Verboort    T  0411-674645 
Tonny van der Velden   T  0411-675878  
2x Vacature 
 

Wijkcommissie Selissen 

 
Wijkcoördinator   Vacature 
Nellie van der Steen   T  0411-675664 (ledenadministratie) 
Henk Sturkenboom    T  0411-677863 
Jo van den Brand   T  0411-672403 
Gerrie van Hemmen-Veroude  T  0411-676012 
Els Bekers-van der Schoot  T  0411-689978 
E: e.bekers@home.nl  
 

 
Coördinator Ouderenadviseurs/Cliëntondersteuning 
Tineke Nuesink     T  06-42119115 
E: tinekenuesink@gmail.com 

 
Coördinator belastingservice KBO-Boxtel 
Theo van Hamond   T  0411-671647 
E: theo.van.hamond@home.nl 
 
Ledenadministratie en aanmelden nieuwe leden 
Sina van Alphen,  
E: sinavanalphen@solcon.nl   T  0411-689285 
 
Coördinator bezorging informatiebulletin ONSBoxtel en ONS 
Leo Reurings,  
Meidoorngaard 7 5283 EK Boxtel T 0411-676687 
E:  lreurings@gmail.com 
 

Commissies en Coördinatoren 



 
 

 

SENIORENVERENIGING KBO-BOXTEL  2022-2023    WWW.KBOBOXTEL.NL                                        11 
 

Coördinator reizen  
Ine Verboort     E: i.verboort@telfort.nl  T 0411-674645 
Commissie voorbereiding fietstochten 
Contactpersoon: Sina van Alphen,  E: sinavanalphen@solcon.nl   
 
Activiteitencommissie 
Leo Reurings (T  0411-676687)  coördinator, namens AB 
Gerrie van der Pasch (notulen)   namens wijk Oost 
Cor Teunis     namens wijk Oost 
Claudine Daverveld   namens wijk Lennisheuvel 
Toos Bosveld     namens wijk Centrum 
Laura Bekers                                                 namens wijk Centrum 
Sina van Alphen (kasbeheerder)  namens wijk Selissen 
Nellie van der Steen    namens wijk Selissen 
Ine Verboort    namens Commissie Reizen 
 
Advies en steun m.b.t. ouderenmishandeling waar onder financiële   uitbuiting  
Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor, in 
lichte of ernstige vorm.  
Slachtoffers krijgen hierdoor vaak emotionele, financiële, 
juridische en praktische problemen. Mensen gaan zich 
eenzaam voelen, trekken zich terug en weten vaak niet 
meer met wie ze vertrouwelijk kunnen praten. Daarom 
hebben we een aanspreekpunt voor huiselijk geweld en fi-
nanciële uitbuiting. U kunt contact opnemen met Veilig 
Thuis Brabant Noord-Oost; T 0882439300. 
P.s. Alle medewerkers, die met onze leden in contact komen, beschikken over 
een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). 
 
ONSBoxtel, maandelijks magazine 
ONSBoxtel, het informatiemagazine van onze 
seniorenvereniging verschijnt maandelijks.  U 
vindt in dit kleurrijke blad voor u relevante in-
formatie, aangevuld met leuke wetenswaardigheden en verhalen. Het magazine 
ONSBoxtel is voor en door leden van de KBO-Boxtel. Uw inbreng juichen we van 
harte toe. 
Kopij kunt u sturen naar redactie ONSBoxtel: E: redactie.kboboxtel@gmail.com 
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De redactie bestaat uit Helma Rombouts, Jac van Wanroij, Riki van Hirsel   en 
Aleid Penning.. U ontvangt ONSBoxtel steeds aan het einde van de maand. Wilt 
u iets publiceren of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de redactie, of 
zie de website. 
  
Klussendienst voor kleine klussen in huis  
U kunt gebruik maken van onze Klus-
sendienst.  
Voor welke klussen kunt u een be-
roep doen op onze klussendienst? 
Gewone klussen, waarvoor als regel 
geen erkende vakman kan worden 
ingeschakeld, zoals: 
• Verhelpen van klemmende deuren 
• Kleine elektrische reparaties (snoeren vastzetten/stekker maken)  
• Vervangen van een gloeilamp 
• Afnemen en ophangen van gordijnen 
• Vervangen van loszittende tegels in huis 
• Vervangen van een kraanleertje 
• Verhelpen van een verstopte gootsteen 
• Leeghalen van een dakgoot (tot 3 meter hoogte)  
Per klus, die niet meer dan een uur mag duren, betaalt u € 3,50.  
De vrijwilliger rekent direct na afloop met u af. De vrijwilligers staan met  tele-
foonnummer op de laatste pagina van ONSBoxtel, en u vindt deze hierna:  
 
Onderhoud en techniek 
Rien van Hemmen  T  0411-676012 
Henk van der Schoot  T  0411-684870 (voor Wijk Oost) 

 
Kledingherstel en naaiwerk 
Mevrouw J. Vromans   T  0411-672089  
Zij verzorgt verstelwerk, ritsen inzetten en verande-
ringen van kleding, van 01 oktober t/m 31 maart. In 
deze periode kunt u elke maandag van 14.30 - 17.00 
uur terecht op adres Van Hornstraat 49.   
 



 
 

 

SENIORENVERENIGING KBO-BOXTEL  2022-2023    WWW.KBOBOXTEL.NL                                        13 
 

 
Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die de onze seniorenvereni-
ging voor u organiseert. U vindt hierbij steeds de telefoonnummers en adressen, 
met wie u - als u wilt deelnemen - contact kunt opnemen. 
Hier geldt: de activiteiten gaan door, als het Coronavirus onder controle is;  
zie hiervoor ONSBoxtel. 
 
Biljarten 
KBO-leden kunnen op dinsdagmiddag tussen 13.30 uur tot 17.00 uur gratis  
biljarten in De Walnoot. 
 
Bridgen  
De bridgeclub van de KBO bridget elke donderdagmiddag in de Huiskamer van 
De Walnoot, om 13.30 uur. 
Zij spelen 5 competitierondes van 6 weken. De zaal is beperkt tot 9 tafels.  
Deelname kost € 35,- per jaar. Voor informatie en/of aanmelden: 
Gerard Veroude    T  0411-672977 
Irene Spoorenberg    T  0411-672015 
 
Eucharistieviering  
In de loop van het jaar vindt er maandelijks in een van de wijken een eucharistie-
viering plaats ter intentie van de overleden leden van de wijk.  
U kunt ’s morgens een heilige Mis bijwonen op: 06-03 (Oost), 01-04 (Selissen), 
09-05 (Centrum), 03-06 (Lennisheuvel), 03-07 (Oost), 26-08 (Selissen),  
12-09 (Centrum), 07-10 (Lennisheuvel), 06-11 (Oost), 02-12 (Selissen).  
Zie ONSBoxtel voor tijden en plaatsen. 
 
Inlopen en ontmoeten 
Koffieochtend 
In gemeenschapshuis de Orion, de Rots en de Walnoot  kunt 
u rustig binnenlopen voor een kopje koffie en/of een praatje, 
ten minste als de Coroniepandemie weer voorbij is Wekelijks 
hebben de gemeenschapshuizen hiervoor in de ochtend een 
ruimte ter beschikking. Ook op Hoogheem, flat 7, nr 448 bent u welkom. 
 

Activiteiten voor iedereen 
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Handwerken  
Een wekelijks terugkerende activiteit is handwerken op donderdagmiddag in de 
Orion. Liefhebbers van deze ontspannende bezigheid kunnen er op donderdag 
vanaf 13.30 uur terecht. Deelname kost € 5,- per kwartaal. 
Contactpersoon: Annie Swinkels   T 0411672164 
 
Kaarten 
In de vier wijken wordt (beurtelings) op nagenoeg iedere vrijdag een kaartmid-
dag georganiseerd.  U kunt in De Walnoot, De Rots, de Orion of het Muziekhuis 
(Passage Riche 4, Boxtel), rikken of jokeren, steeds om 13.30 uur. 
In ONSBoxtel kunt u plaats, aanvangstijd en datum van deze activiteit vinden.  
De kosten voor een kaartmiddag jokeren of rikken bedragen € 2,-- per keer. 
Contactpersonen voor kaarten: 
Lennisheuvel: M. Dekkers T  0411-677559; Selissen: Rien en Ger van Hemmen  
T  0411676012;  Centrum: Laura Bekers T 0623975497, Fia vd Broek                       
T 0627275666; Oost: Jeanne Kronenberg T 0411684281 
 
Kienen  
Voor de liefhebbers van kienen is er de 1e dinsdagmiddag in de Walnoot en de 
3e dinsdagmiddag beide om 14.00 uur  een kienmiddag. Zie ONSBoxtel voor ver-
dere details. Voor de winnaars zijn er steeds mooie prijzen beschikbaar.  
De kosten voor een hele kaart (10 rondes) bedragen € 4,--.  Er is geen kienen in 
de maand augustus! 
Contactpersonen voor kienen: 
Selissen: Mien Kerssens T  0411676305 en Ger van Hemmen T  
0411676012;Oost: Ans en Leo van der Aa T 06186307 
 
Uit eten met leden KBO 
• Gezamenlijk eten bij Restaurant Lotus,  

Breukelsestraat 36, 5281 HD Boxtel om 17.00 uur. 
Elke maand kunt u op woensdag uit gezamenlijk eten 
bij Lotus. Kosten voor deelname bedragen ca. € 10,- per 
maaltijd. De data vindt u in ONSBoxtel. 

• Uit eten in de zomermaanden op woensdag om 17.00 
uur. U leest hierover in ONSBoxtel. Contactpersoon: 
Sina van Alphen, T 0411-689285   
E: sinavanalphen@solcon.nl. 
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• Lunchen op Elisabethsdael, elke laatste vrijdag van de 
maand steeds om 12.00 uur 

• Gezamenlijk eten in het Wereldhuis (na de filmmiddag); 
kosten voor deelname aan de maaltijd bedragen          
ca. € 9,- per keer. 
Aanmelden uiterlijk zeven dagen van tevoren bij Henk Sturkenboom,   
T 0411677863   E:  henksturkenboom49@gmail.com of  
Sina van Alphen, T  0411689285, E: sinavanalphen@solcon.nl   
Het is onzeker of eten in het Wereldhuis nog doorgaat. U leest dit zo 
spoedig mogelijk in ONSBoxtel. 

 
Filmmiddagen                                                                   
Elke maand wordt om 14.30 u een filmmiddag gehouden in de zaal van het We-
reldhuis. Na de film kunt u deelnemen aan een discussie.  Zie ook ‘eten in het 
Wereldhuis’. Deelname bedraagt € 2,- per filmmiddag.  
Welke films vertoond worden, en data, leest u in ONSBoxtel.  Informatie en aan-
melden bij: Henk Sturkenboom, T  0411677863.  
 
Pc-ondersteuning 
U kunt contact opnemen met dhr. Ton Schelle om 
‘technische’ problemen op te lossen, zoals het instal-
leren van nieuwe software, installatie van een printer, 
maar ook ondersteuning bij het gebruik van de com-
puter, tablet (iPad of Androidtablet). Zo nodig kunnen 
ze u verwijzen naar een deskundige, die u wel moet betalen. 
Ton Schelle,  E: ton_schelle@yahoo.com   T  0411-675871 
  Adres: Meidoorngaard 27, 5283 EL Boxtel. 
 
Inloopspreekuur Seniorweb 
U kunt gebruik maken van het inloopspreekuur van  
Seniorweb op dinsdag (tussen 15.00-17.00 uur) in de 
openbare bibliotheek; u kunt hier vragen stellen over 
het gebruik van programma’s en instellingen van uw computer/laptop, of het in-
stalleren van programma’s of apps enz. 
 
Werken met een laptop, tablet of iPad in Hobbycentrum 
Heeft u een laptop, tablet of iPad en wilt u er beter mee leren werken? 
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Met een laptop, tablet of iPad kunt u mailen, foto's maken, foto’s kijken of de 
krant lezen met letters zo groot als u prettig vindt. Ook kunt u ermee op het in-
ternet en internetbankieren, maar ook puzzelen of spelletjes doen. 
Spelletjes en/of  Apps kunnen naar eigen keuze geïnstalleerd worden. 
Het Hobbycentrum Boxtel biedt bij voldoende belangstelling workshops aan.  
U leert beter werken met een Androidtablet of met een iPad van  
Apple. U dient wel zelf in het bezit te zijn van een laptop/tablet/smartphone of 
een iPad.  Gegevens over data, tijd, onkosten en andere mededelingen met be-
trekking tot de cursussen komen tijdig in ONSBoxtel.  
Ook geeft het HobbyCentrum computerlessen voor Windows en  
Apple-computers. HobbyCentrum T 0411-210355 
 
Jaarlijkse bedevaart 
Op woensdag 11 mei 2022 kunt u deelnemen 
aan een bedevaart naar de Heilige Eik in  
Oirschot. We maken deze bedevaart met de 
fiets. KBO-leden die hieraan willen deelnemen 
worden om 12.45 uur verwacht bij de parkeer-
plaats Mepvelden hoek Parkweg- Molenwijkse-
weg. 
Om 14.00 uur is in de kapel een gebedsviering. Na afloop hiervan houden we 
een koffiepauze in de Stapperij aan de Spoordonkseweg 80.  De KBO zorgt voor 
de (gratis) koffie. 
De leden voor wie het fietsen moeilijk of niet mogelijk is en die bovendien zelf 
niet voor vervoer kunnen zorgen, kunnen contact opnemen met de heer  
Henk Sturkenboom, T  0411-677863. Nadere informatie over deze bedevaart 
komt in ONSBoxtel. Deelname voor KBO-leden is gratis. 
 
Schilderen 
Onder deskundige leiding verzorgen een aantal KBO-le-
den aan beginners en gevorderden, schilder- en teken-
lessen.  
Deelname bedraagt € 185,- voor 25 bijeenkomsten.  
Materiaalkosten zijn voor eigen rekening. Meer infor-
matie?  
Cor Teunis, T  0411-674045  E:  c.teunis@tele2.nl 
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Bijzondere feestdagen 
Sint-Nicolaasfeest, of alternatief feest. 
De data en nadere info leest u tijdig in ONSBoxtel.  
 
Kerstvieringen  
Sfeer, saamhorigheid en gezelligheid kenmerken onze kerstvieringen. We hopen 
dat deze vieringen in 2022 weer door kunnen gaan. In het novembernummer 
van ONSBoxtel staat alle informatie over plaats en tijd. Bijdrage voor deelname 
€2,--. Oost op 14 dec om 13.30 uur, Selissen op 16 dec om 11.00 uur, Centrum 
op 16 dec om 13.30 uur, Lennisheuvel op 20 dec om 13.00 uur. 
 
Engelse Les 
Het Hobby Centrum Boxtel organiseert lessen Engels, 
waardoor u deze taal beter kunt leren spreken en  be-
heersen. De bijeenkomsten staan onder leiding van een 
ervaren    docent. Meer informatie op de website                         
www.hobycentrumboxtel.nl 
Adres: Baroniestraat 105 en 105a, 5281 JC Boxtel. 
 
Zomeractiviteiten  
Tijdens de zomerperiode zijn er tal van activiteiten 
waaraan u kunt deelnemen. Informatie hierover vindt u 
op de website (www.kboboxtel.nl) en in de maande-
lijkse uitgave van ONSBoxtel. 
 
Fietstochten 2022 
Negentien jaar geleden zijn wij gestart met fietstochten voor KBO-leden. Het 
programma van dit jaar ziet er als volgt uit:  
• De 1e groep start om 13.15 uur. Dit zijn fietsers die 17 à 18 km per uur willen 

fietsen (afstand ± 40 km).  
Contactpersoon: Henk van Uden   T   0411-685644   
E:  henkenjeanne@kpnplanet.nl; 

• De 2e groep start om 13.30 uur. De deelnemers fietsen zoals zij gewend zijn 
(afstand ± 25 km). Beide groepen komen bij elkaar op hetzelfde koffieadres. 
Contactpersoon: Sina van Alphen,  T   0411-689285  
E:  sinavanalphen@solcon.nl   
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     Vertrek vanaf parkeerplaats Mepvelden hoek Parkweg-Molenwijkseweg 
            40 km route 13.15 uur                  30 km route  13.30 uur 
 

Data 2022 Route Koffieadres 
13april Heuvelroute Den Heuvel, Vught 
27 april Kienenhoefroute Helden van Kien, St. Oedenrode 
11 mei H. Eik vertrek om 12.45 u. De Stapperij, Spoordonk 
25 mei Poelingroute De Poeling, den Dungen 
08 juni Klaproosroute De Klaproos, St Oedenrode 
22 juni Rondje Meierij De ontmoeting, St. Michielsgestel 
06 juli Oisterwijkse Vennenroute Ome Jan, Oisterwijk 
20 juli Populierenroute De Schaapskooi, Schijndel 
03aug Bobnagelroute De Vriendschap, Boskant 
17 aug Grote Fietsdag De Mispelhoeve, Eindhoven 
24 aug Kampinaroute Net Wat anders, Oisterwijk 
07 sep Ollandroute Den Toel, Olland 
21 sep Beerzendalroute De Stroom, Spoordonk 
05 okt Poelingroute De Poeling, Den Dungen 
   
06 apr Excursie Kamelen- 

boerderij (meer 
informatie in ONSBoxtel) 

  Berlicum 

 

Reizen 2022 Seniorenvereniging KB Dagtochten 
KBO-Boxtel gaat met reisorganisatie EMA op reis.  U kunt zich voor elke reis af-
zonderlijk inschrijven, zij zijn dus niet wijkgebonden!  In het ONSBoxtel vindt u 
de prijzen en nadere informatie over de inhoud van de dagreizen. 
De dagreizen hebben elk jaar een andere bestemming. Mogelijkheden zijn bv 
een  musical, een dagtocht naar b.v. Kinderdijk, Zeelandbrug enz.. Voorlopig ge-
plande data: 9 juni, 21 juli, 1 september en 29 december. Zodra deze reizen ge-
pland kunnen worden, brengen we u daarvan op de hoogte via ONSBoxtel. 
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Meerdaagse Reis 
Elk jaar vertrekt een bus van EMA naar 
steeds een ander gebied in West-Eu-
ropa. De reis duurt ongeveer een week; 
u kunt hiervoor jaarlijks inschrijven.  
In 2022 is deze gepland van 18 t/m 25 
mei. We gaan naar Duitsland-
Oberpfälzer Jura-Velburg. Kosten van 
deze reis zijn € 635,--  Er is een toeslag 
voor een eenpersoonskamer van €56,-- 
pp. (12 stuks) 
Nadere informatie vindt u als bijlage bij ONSBoxtel. Zie ook de website.  U kunt 
zich opgeven bij Ine Verboort, T 0411-674645; Mary Maas,  
T 0411-675807;  Ans Kuilman, T 0411-675617; Sina van Alphen, T 0411-689285. 
 U kunt het bedrag van de reis voortaan ook met pin betalen. 
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Wanneer u ouder wordt, kan dat tot nieuwe vragen leiden. Vragen die 
betrekking hebben op: 

• Kan ik nog wel in mijn eigen huis blijven 
wonen? 

• Heb ik wel voldoende sociale contacten? 
Bij het beantwoorden van deze vragen kan de 
vrijwillige ouderenadviseur u bijstaan. Ouderenadvies houdt in dat onze 
vrijwillige ouderenadviseur samen met u meedenkt over de manier waarop u zo 
prettig mogelijk oud kunt worden/zijn.  
Vanzelfsprekend houdt u de regie/zeggenschap over uw eigen leven. 
De KBO van Boxtel, Esch en Liempde hebben een aantal vrijwillige 
ouderenadviseurs opgeleid die u kunnen ondersteunen.  
Deze service is bedoeld voor álle ouderen in de gemeente Boxtel en Liempde, of 
u nu wel/geen lid bent van seniorenvereniging KBO-Boxtel. 
 
Wat kunnen onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) voor u betekenen? 
Hebt u een vraag over: 
• Wonen 
• Welzijn 
• Vrijwilligerswerk of activiteiten 
• Uitbreiden van uw kennissenkring of contacten in de buurt 
• Uw zorgverzekering 
• Uw pensioen 
• Uw huidige of toekomstige leefsituatie 
• Andere zaken waar u zich zorgen over maakt (bv. ouderenmishandeling, 

financiën). 
 

De rol van de vrijwillige ouderenadviseur bestaat uit vier belangrijke 
elementen: 
• Luisteren naar uw vraag en naar de achtergrond van uw vraag 
• Samen met u kijken of er een oplossing voor u mogelijk is 
• Doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen en erop toezien 

dat u een goed antwoord op uw vraag krijgt. 

De Vrijwillige OuderenAdviseur (VOA) 
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De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) is onafhankelijk en ondersteunt mensen 
van 50 jaar en ouder. De VOA is opgeleid door KBO-Brabant en wordt twee keer 
per jaar bijgeschoold. 
De VOA is goed op de hoogte van de gemeentelijke en regionale organisaties, 
die zich met wonen, welzijn, gezondheid enz. bezighouden. 
U kunt een vertrouwelijk gesprek hebben met een ouderenadviseur, waarbij u 
de garantie van de bescherming van uw privacy heeft. 
Een afspraak maken? 
U kunt een afspraak maken via T 06-18902271 of contact opnemen met de 
coördinator: Tineke Nuesink, of E: tinekenuesink@gmail.com 
 
Vrijwilligers-Steunpunt Contour de Twern 
Contour de Twern heeft altijd werk voor vrijwilligers. Zij beheren het 
vrijwilligers-steunpunt. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mevr. 
Svenja Kuijpers. 
 

 
Heeft u zorg, hulp of hulpmiddelen nodig? 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er om mensen die hulp no-
dig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten 
wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig 
heeft kan contact opnemen met de gemeente. Maar 
ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de 
WMO.  
Op de wet WMO kunt u een beroep doen als u: 
• Zorg nodig heeft 
• Hulp nodig heeft bij het huishouden 
• Behoefte heeft aan dagbesteding 
• Voor hulpmiddelen die uw zelfstandigheid kunnen vergroten. 
Deze hulp kunt u b.v. nodig hebben, als uw gezondheid achteruitgaat, u niet 
langer helemaal zelf het huishouden kan doen, of u merkt dat het lopen steeds 
slechter gaat, waardoor u moeilijker uw huis uit kunt gaan. 
In die gevallen kunt u zich melden bij de gemeente (loket Wegwijs).  

WMO-cliëntondersteuning 
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Een consulent van Wegwijs zal na de melding een afspraak met u maken voor 
een gesprek (ook wel keukentafelgesprek genoemd). 
In de WMO-wetgeving is geregeld dat de gemeente, voorafgaand aan het 
gesprek, een onafhankelijke WMO-cliëntondersteuner moet aanbieden.  
Deze kan u ondersteunen en helpen bij dit gesprek. De KBO beschikt over de 
WMO-cliëntondersteuners. Voordat u met de gemeente het ‘keukentafel’-
gesprek gaat voeren, kunt u hun hulp vragen om de juiste resultaten te bereiken. 
 
Wat doet een WMO-cliëntondersteuner? 
De WMO-cliëntondersteuner staat u gedurende het hele proces van de  
WMO-aanvraag naast u. 
Uw WMO-cliëntondersteuner helpt u en komt voor uw belangen op, wanneer u 
een WMO-aanvraag voor hulpmiddelen of zorg bij uw gemeente doet. 
De WMO-cliëntondersteuner:  
• bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag gaat verlopen 
• zoekt uit waar u wettelijk recht op heeft of kunt hebben 
• is op verzoek aanwezig bij het (keukentafel-)gesprek met de gemeente  
• zorgt ervoor, dat er een juist verslag wordt gemaakt. Dat verslag is heel 

belangrijk, want op basis hiervan bepaalt de gemeente of u zorg of hulp krijgt 
• helpt u bezwaar te maken als u het niet eens bent met de beslissing van de 

gemeente. 
WMO-cliëntondersteuners werken op vrijwillige basis.  Zij hebben via de KBO-
Brabant een meerdaagse opleiding gevolgd en zijn verplicht jaarlijks  bijscholing 
te volgen. Zij zijn tevens verplicht jaarlijks een minimaal aantal  
WMO-aanvragen te begeleiden. Alle inwoners van 50 jaar en ouder die een  
WMO-aanvraag bij de gemeente doen, kunnen gratis gebruik maken van de 
WMO-cliëntondersteuners van de KBO. 
 
Juridische helpdesk KBO-Brabant. 
Als uw gemeente u niet de zorg of hulp geeft, waar u recht op denkt te hebben, 
dan kunt u terecht bij deze helpdesk. De WMO-cliëntondersteuners kunnen ge-
bruik maken van de juridische helpdesk, omdat een WMO-aanvraag juridisch 
een ingewikkelde zaak is. Deze helpdesk is een service aan onze leden. Enkele ju-
risten en adviseurs staan de leden bij op vrijwillige basis. Het kan ook gaan om 
juridische, notariële of verzekeringskwesties. Soms kan dit gaan tot en met de 
rechtbank. Theo van Hamond is lid van de Juridische helpdesk. Hij adviseert 
mensen over financiële zaken, b.v. als iemand opgenomen wordt in een  
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WLZ-instelling, (Wet Langdurige Zorg) zoals een verpleeghuis.  
Deze dienstverlening is voor KBO-leden kosteloos. 
 
Waar vindt u een WMO-cliëntondersteuner? 
Onze WMO- cliëntondersteuners zijn: Irma Gommers, Ada Volmer, Tineke 
Nuesink, Theo van Hamond, Ria Ketelaars. 
Voor het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het centrale num-
mer T 06-18902271 of contact opnemen met de coördinator van de vrijwillige 
ouderenadviseurs en WMO-cliëntondersteuners, Tineke Nuesink,                               
E   tinekenuesink@gmail.com. 
 
De cliëntondersteuners kunnen u helpen bij het invullen van de formulieren e.d. 
Maar u blijft als WMO-aanvrager zelf verantwoordelijk voor wat er op papier 
komt te staan. De WMO-cliëntondersteuners hebben het recht om aanvragen te 
weigeren. Daarnaast heeft iedere Nederlandse gemeente zijn eigen WMO-beleid 
geschreven. Dit wil zeggen dat sommige regelingen door sommige gemeenten 
wel worden toegekend en door andere niet.  
 
Vertrouwenspersoon-WMO 
Er is een Vertrouwenspersoon-WMO: dat is mevr. Marit 
van Ewijk. Zij kan u ondersteunen bij het uiten, bespre-
ken en oplossen van onvrede over de gemeente of orga-
nisaties, die u hulp (gaan) verlenen. 
Wanneer kunt u contact opnemen met  
Vertrouwenspersoon-WMO? 
• Als u niet tevreden bent over het gesprek met de ge-

meente, of over het besluit dat de gemeente genomen heeft 
• Als u vindt, dat er niet goed naar u geluisterd wordt 
• Als de gemaakte afspraken niet nagekomen worden 
• Als het contact met de organisatie van wie u hulp krijgt, niet prettig verloopt 
• Als u niet serieus wordt genomen. 
De Vertrouwenspersoon-WMO luistert naar u en kijkt samen met u wat er nodig 
is om verder te kunnen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de ge-
meente. Aan de inzet van de Vertrouwenspersoon-WMO zijn geen kosten ver-
bonden. Wat u bespreekt, blijft vertrouwelijk. 
U kunt haar bereiken via T 06-11537601 of  E  m.vanewijk@lsr.nl 
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 In Boxtel is een twaalftal vrijwilligers opgeleid en gecertificeerd voor de Belas-
tingservice KBO-Boxtel. Jaarlijks worden de vrijwilligers bijgeschoold door specia-
listen van KBO-Brabant. Na de bijscholing mogen de vrijwilligers in de nieuwe 
campagne weer uw belastingaangifte verzorgen. 
• De service wordt verleend aan alle senioren in Boxtel die daarvoor in aan-

merking komen, het lidmaatschap van de KBO-Boxtel is daarvoor niet nodig. 
De doelgroep is de AOW-gerechtigde met een inkomen tot  
€ 35.000,-- voor een alleenstaande of € 55.000,-- voor gehuwden of samen-
wonenden en een (beperkt) vermogen. Het betreft eenvoudige aangiften. De 
vrijwilligers kunnen voor meer ingewikkelde onderwerpen fiscalisten raad-
plegen die KBO-Brabant heeft. De kostenvergoeding bedraagt € 12,- per 
adres voor een alleenstaande of 2 partners. Uiteraard hebben de vrijwilligers 
de zwijgplicht en zijn voorzien van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). 

• In de campagne 2020 werden voor cliënten 
bijna 500 aangiften verzorgd waarbij tevens 
de Zorg- en Huurtoeslag werd beoordeeld 
en zo nodig  aangepast. Mensen waarvoor 
wij de aangifte 2020 hebben verzorgd wor-
den door de betreffende vrijwilliger bena-
derd, opnieuw aanmelden hoeft dan niet. 

• Wij gebruiken niet uw DigiD-code omdat gebruik wordt gemaakt van machti-
gingen die alleen gelden voor de belastingaangifte en voor de toeslagen. Als 
u voor de aangifte 2020 een machtiging had afgegeven ontvangt u die van de 
Belastingdienst voor het jaar 2021. 

 
Wilt u hulp bij het invullen van uw belas-
tingaangifte, beoordelen en aanpassen 
van uw Zorg- of Huurtoeslag neem dan 
contact op met de Coördinator van  
Belastingservice KBO-Boxtel. Dat is Theo 
van Hamond, tel. 0411671647 of             
email: theo.van.hamond@home.nl 
 
  

Belastingservice Seniorenvereniging KBO 



 
 

 

SENIORENVERENIGING KBO-BOXTEL  2022-2023    WWW.KBOBOXTEL.NL                                        25 
 

 
Een steeds terugkerend klusje is het bijhouden van uw thuisadministratie. Door 
het jaar heen valt er heel wat post binnen, waarop je moet reageren: betalen, 
antwoorden of opzeggen. Veel mensen zijn 
hierin minder bedreven. Betaalverzoeken, 
bekeuringen, onduidelijke brieven van in-
stanties: ze komen onverwacht en vaak on-
gelegen. De verleiding is dan groot om ze 
even weg te leggen. 
 Gratis hulp 
Dat uitstellen is niet erg, zo lang u het over-
zicht houdt en uzelf niet in moeilijkheden brengt. De praktijk leert dat mensen 
hier toch moeite mee hebben.  
Maar er is hulp bij uw administratie. U kunt een beroep doen op de vrijwillige  
AdministratieMaatjes van uw Seniorenvereniging KBO Boxtel en welzijnsorgani-
satie ContourdeTwern. Zij helpen u bij het ordenen van uw correspondentie en 
het wegwerken van achterstanden. Deze hulp is gratis.  
Samen met u maken zij uw administratie weer in orde.  
U hoeft geen schulden te hebben om een beroep te doen op deze vrijwillige 
hulp. Het AdministratieMaatje zal in een eerste gesprek vooral luisteren,  
om vast te stellen waar hij of zij mee kan helpen. Daarna maakt u samen een 
overzicht van wat er binnenkomt en uitgaat. Bovendien bergt u samen met uw 
administratiemaatje alles overzichtelijk op. 
KBO-Boxtel/Liempde/Esch en ContourdeTwern Boxtel werken samen om oude-
ren te helpen met het op orde brengen van de administratie thuis.  
Het gaat om hulp die o.a. ouderen kunnen inroepen:  
• als het hen niet meer of steeds minder lukt de administratie (brieven, email 

e.d.) op orde te houden 
• om overzicht te houden op de inkomsten en uitgaven  
• om u een weg te wijzen in de niet afla-

tende stroom aan informatie en verande-
ringen in de regelgeving die op hen af-
komt. Hiervoor zijn en worden vrijwilligers 
van KBO en ContourdeTwern opgeleid om 
onze leden hierbij te helpen.  

Thuisadministratie - Administratie-maatje 
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De coördinatie van het project is in handen van ContourdeTwern Boxtel, St.-Ur-
sula 12 te Boxtel, T 0411655899, Ingrid Besters. 
Uiteraard gebeuren deze werkzaamheden in overleg en alleen als u dat zelf wilt. 
De vrijwilliger leert u hoe u voortaan zelf de post kan verwerken en de admi-
nistratie kan bijhouden.  
Als dit toch niet lukt, zoekt de coördinator een vrijwilliger die u regelmatig komt 
helpen. De vrijwilligers van Administratiemaatje hebben een geheimhoudings-
plicht.  
 

 
Wanneer heeft u recht op algemene bij-
stand? 
Heb je niet genoeg geld om van te leven? Dan 
kan een bijstandsuitkering jou tijdelijk helpen. 
Met een bijstandsuitkering kun je noodzake-
lijke kosten betalen, zoals huur, eten en drin-
ken. U heeft recht op algemene bijstand als u 
voldoet aan de voorwaarden. Recht op bijstand is er als u niet genoeg inkomen 
of eigen vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in 
aanmerking komt voor een andere voorziening of uitkering. U heeft onvol-
doende inkomen als uw (gezamenlijke) inkomen lager is dan het sociaal mini-
mum dat op u van toepassing is: de bijstandsnorm. Woont u samen met uw 
echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het 
inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inko-
men wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm. 
(zie www.rijksoverheid) 
 
Bijzondere bijstand: extra ondersteuning 
Iedere gemeente ondersteunt huishoudens, afhankelijk van het inkomen. Zo 
kunnen deze huishoudens alle echt noodzakelijke uitgaven doen. Hier leest u wie 
recht heeft op bijzondere bijstand. 
Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via 
een andere regeling vergoed worden, bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte, 
een verhuizing of echtscheiding. U kunt de ondersteuning berekenen op 
www.berekenuwrecht. 

Financiële ondersteuning door Gemeente 
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Individuele bijzondere bijstand 
Krijgt u te maken met onverwacht hoge kosten? En kunt u deze niet betalen van 
uw uitkering of loon? Dan kunt u een beroep doen op “Individuele bijzondere 
bijstand”. Uw gemeente kan dan de kosten vergoeden. Of u voor bijzondere bij-
stand in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en uw vermogen. Wilt u in 
aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand, dan moet u de kosten 
echt hebben gemaakt of nog gaan maken. Sommige gemeenten geven geen ver-
goeding als de kosten al gemaakt zijn, dus het is verstandig na te vragen of u in 
aanmerking komt voor een vergoeding vóórdat u een product koopt.  
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Heb je een aanslag gemeentelijke belastingen gekregen? En kun je deze ge-
meentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Je kunt 
kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelastingen, rioolheffing en afval-
stoffenheffing. Op het aanslagbiljet staat een datum. Vraag de kwijtschelding 
binnen 6 weken na deze datum aan. 
 
Wanneer kwijtschelding 
Of je kwijtschelding krijgt, is afhankelijk van vermogen, inkomen, uitgaven en 
persoonlijke omstandigheden. 
Het inkomen moet bijvoorbeeld op bijstandsniveau zijn. Ook krijg je geen kwijt-
schelding als je vermogen hebt zoals spaargeld of een auto. 
Dien je een kwijtscheldingsverzoek in? Dan ben je nog steeds verplicht om de ge-
meentelijke belastingen op tijd te betalen. Deze verplichting tot betalingen stelt 
de gemeente niet uit. Als er al betaald is, betaalt de gemeente de belasting terug 
als die onterecht is betaald. Informatie nodig? Bel ‘belastingen Boxtel’ 
0411655900 
 
Collectieve zorgverzekering via de Gemeente Boxtel De Gemeente Boxtel heeft 
met de zorgverzekeraars VGZ een contract afgesloten voor een collectieve ziek-
tekostenverzekering. De collectieve zorgverze-
kering is goedkoper, omdat de gemeente een 
groep mensen tegelijk verzekert. Inwoners be-
talen daardoor minder premie voor de basis-
verzekering en voor de aanvullende verzeke-
ring. Of je mag deelnemen aan de collectieve 
zorgverzekering hangt af van het inkomen. 
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Meer informatie: Op Gezond Verzekerd lees je hoe het werkt. Heb je vragen 
over de collectieve zorgverzekering? Neem contact op met Loket WegWijs. 
Voedselbank 
Als u elke maand te weinig geld overhoudt om voldoende en gezond voedsel te 
kopen, heeft u wellicht de mogelijkheid om gebruik te maken van de voedsel-
bank; zie www.voedselbank.nl. 
Mantelzorg 
Zorgen voor je naasten is voor de meeste men-
sen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of 
laat te maken met mantelzorg. Deze mensen 
doen dit uit liefde voor elkaar.  
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoe-
vende door iemand uit diens directe sociale 
omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan 
instellingsbewoners horen hierbij. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de ‘ge-
bruikelijke hulp’.  
Het steunpunt Mantelzorg van ContourdeTwern in Boxtel kan u steun geven,  
in de vorm van advies, door te luisteren of door het samen zoeken van oplossin-
gen. Bovendien kunt u verzoeken om huishoudelijke hulp tegen een lage prijs. 
Nadere informatie over b.v. vergoedingen, zoals reiskosten, parkeren, zorgkos-
ten en belasting, respijtzorg kunt u vinden op  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg/vraag-en-ant-
woord/wanneer-ben-ik-mantelzorger. 
U kunt ook contact opnemen met Veerle Slosse, T 0411655899. 
 
Bureau Sociaal Raadslieden 
Bureau Sociaal Raadslieden is er voor alle burgers van Boxtel, Liempde en Esch 
met vragen op juridisch en sociaal terrein. Hierbij kunt u denken aan alle vragen 
over 

• Sociale zekerheid (vragen over uitkeringen zoals de participatiewet, 
WW, ZW, WIA etc.  

• Arbeidsrecht (loon, vakantiedagen, ontslag, arbeidsovereenkomst etc.) 
• Belastingen (inkomstenbelasting en/of huur- zorg en  
• Kinderopvangtoeslag plus kind-gebonden-budget, woon- en huurrecht 

(woonruimteverdeling, huurovereenkomst,  
• Huurverhoging/verlaging , urgentie) 
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• Consumentenrecht (verzekeringen, koopcontracten, leningen en schul-
den) 

• Juridische procedures (vreemdelingenrecht, strafrecht, bestuursrecht en 
civielrecht) personen en familierecht (erfrecht, gezag, huwelijk en schei-
ding, alimentatie) onderwijs (studiefinanciering, tegemoetkoming stu-
diekosten) gezondheid (letselschade, WMO), zorgverzekering WLZ) 

• Kortom alle vragen over Geld en Recht. 
• Wij helpen wegwijs te worden in de wirwar van regelingen door middel 

van informatie en advies en ondersteunen waar nodig bij het invullen 
van formulieren, schrijven van brieven en bezwaarschriften. 

• Wij houden op dit moment telefonisch spreekuur op maandag en 
woensdagochtend tussen 9 en 11 uur, U kunt u vragen telefonisch of per 
mail stellen en indien nodig wordt er een persoonlijke afspraak gepland. 

• U kunt ons bereiken via nummer  T 0411655899 infoboxtel@contour-
detwern.nl 

• Sociaal Raadsvrouw Ingrid Besters-van Nijnatten T 0641901800, ingrid-
besters@contourdetwern.nl 

 

 
Samen Ouder Worden in Boxtel is een werkgroep die samen met de vrijwillige 
en professionele ouderenorganisaties zorg heeft voor een goede en zinvolle 
derde levensfase. De werkgroep werkt vanuit de gedachte: In Boxtel heb je een 
goede oude dag.  
 
Op verzoek van de gemeente heeft deze werkgroep een beleidsnotitie geschre-
ven, waarin staat aangegeven hoe de zorg voor ouderen en de ouder wordende 
mensen vorm kan krijgen. Daarbij gaat het over vier pijlers: 

1. Wonen en woonomgeving, bouwen voor ouderen, (coöperatieve) 
woonvormen 

2. Hoe blijven we gezond en vitaal? 
3. Hoe bevorderen we verbondenheid en voorkomen we eenzaamheid 
4. Welke zorg ondersteuning is mogelijk en hebben we nodig, zodat we 

zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven? 

Samen Ouder Worden in Boxtel - SOWiB 
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Door gesprekken met een groot aantal organisaties brengen we deze zo veel 
mogelijk bij elkaar, zodat ze elkaar ondersteunen en versterken. Ook het ge-
meentebestuur van Boxtel is hierin een zeer belangrijke speler. 
Met betrekking tot de vier pijlers heeft de werkgroep een actieplan ontwikkeld, 
dat zij in de komende tijd willen gaan uitvoeren. 
Via de plaatselijke pers, maar ook via ONSBoxtel houdt de werkgroep u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 
Namens Seniorenvereniging KBO-Boxtel zit Betsie van der Sloot in deze werk-
groep.  Zij informeert het bestuur van de seniorenvereniging over de ontwikke-
lingen en zij houdt u op de hoogte. Voor vragen/opmerkingen kunt u altijd bij 
haar terecht. 
 

 
Stap 1 Gezondheidsverklaring 
De procedure begint met het aanvragen van een  
Gezondheidsverklaring via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). 
Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid; bijvoorbeeld over medicijnge-
bruik of ziekte waardoor u mogelijk niet veilig kunt rijden of lichamelijke beper-
kingen waardoor u alleen met een aangepaste auto mag rijden. 
Vraag de Gezondheidsverklaring aan door in te loggen op Mijn CBR met uw  
DigiD. Wilt u een papieren versie? Die zijn verkrijgbaar bij de meeste gemeenten 
en bij het CBR, T 0882277700 
 
Stap 2: rijbewijskeuring 

• Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een arts. Dit mag ook 
uw eigen huisarts zijn. Vraag of de arts met ZorgDomein werkt, de com-
municatie gaat dan gemakkelijker en sneller. Neem uw bericht van het 
CBR met alle bijlagen en uw identiteitsbewijs mee. 

• Aan de keuring zijn wel kosten verbonden. 
• U kunt ook een afspraak maken met een keuringsarts; dit kan alleen via 

088-2323300.  U kunt zelf een datum plannen op  
www.regelzorg.nl.  
Deze keuringen zijn in Gemeenschapshuis De Walnoot.  

• De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid 
en vult het keuringsformulier en eventuele andere formulieren in. 

Rijbewijs verlengen/-keuring 
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• Bent u onder behandeling van een specialist voor een gezondheidspro-
bleem? En weet u al dat het CBR een rapport van een specialist nodig 
heeft? Dan kunt u vaak langs uw eigen behandelend specialist voor een 
rapport en dit ook direct meesturen met het keurings-formulier. 

• Via ZorgDomein worden uw formulieren online ingevuld en direct opge-
stuurd naar het CBR. Zonder ZorgDomein stuurt u alle gevraagde infor-
matie zelf op. Het adres is: CBR, t.a.v. medische administratie  
Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB Rijswijk. 
 

Stap 3: beoordeling 
Het CBR beoordeelt alle informatie. Via Mijn CBR of schriftelijk (bij de papieren 
aanvraag) ontvangt u bericht over uw Gezondheidsverklaring. 

• Als extra informatie nodig is over uw gezondheid, verwijst het CBR u (op-
nieuw) naar een arts. Als het nodig is, verwijst het CBR u door voor een 
rijtest. 

• Beslist het CBR na de beoordeling dat u rijgeschikt (eventueel voor een 
bepaalde tijd, of voorwaarden) bent, dan kunt u een nieuw rijbewijs aan-
vragen bij uw gemeente. 

               Het CBR kan ook beslissen dat u niet rijgeschikt bent. 
 

 
Alzheimer Café  
Het Alzheimer Café  is een trefpunt voor mensen met 
dementie, hun partners, familieleden en vrienden. 
Plaats van samenkomst is Café de Nachtegaal, Boxtel-
seweg 15 in Schijndel. U kunt hier om 19.30 u terecht 
elke vierde maandag van de maand, behalve in juli en             
december. Het café is een initiatief van Zorggroep Elde 
Boxtel, Laverhof Schijndel, Contour de Twern Boxtel, 
Welzijn De Meierij Schijndel. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de gespreksleiders: 
Bianca Peters, Gz-psycholoog T 0735443300 
Monique Wolters, sociaal werker T 0620587089 
 

Alzheimer Café en Café  Brein 
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Café Brein 
Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun partners. 
Ook andere belangstellende zijn welkom: familieleden, vrienden en hulpverle-
ners. Café Brein organiseert regelmatig bijeenkomsten waar telkens één on-
derwerp centraal staat. Dat kan zijn revalidatie, arbeidsmogelijkheden, gezins-
ondersteuning of andere onderwerpen die worden aangedragen. Onder bege-
leiding van een gespreksleider wordt daar in een gezellige en ontspannen sfeer 
over gesproken. Info: veerlelosse@contourdetwern.nl 
 
 

 
Collectieve zorgverzekering via KBO-Brabant  
VGZ biedt een collectieve zorgverzekering via KBO-Brabant. U ontvangt korting 
op de premie van uw basisverzekering. Heeft u behoefte aan meer zorg? Dan 
kunt u kiezen voor onze speciale aanvullende verzekering: VGZ Zorgt: 

• Er is geen medische selectie; VGZ accepteert u altijd ongeacht 
leeftijd of gezondheid.  

• Extra vergoedingen voor fysiotherapie, preventie en mantelzorg 
• Ruime vergoedingen voor alternatieve zorg. Premiekorting op 

uw basis- en aanvullende verzekering 
 
VGZ Verzekeringen 
Basisverzekering via KBO-Brabant - van € 126,15 

voor € 121,10 
Aanvullende verzekering - 15% korting, vanaf 12,62 
Tandartsverzekering - 5% korting, vanaf 14,72 
Aanvullende verzekeringen: VGZ zorgt goed – VGZ zorgt beter- 
VGZ zorgtbest 
 
Speciale aanvullende verzekering VGZ Zorgt: 

• Tot 32 behandelingen fysiotherapeut. 
• Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1.000, -- voor een 

mantelzorg makelaar. 

Ziektekostenverzekeringen en kortingen 
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• Tot € 700,-- voor preventie cursussen zoals valtraining of slaapap-
neu. 

• Tot € 25,-- vergoeding voor het lidmaatschap van KBO-Brabant. 
• Praktische Palliatieve Box voor de zorg van een naaste. 

Collectiviteitskorting Centraal Beheer voor leden van KBO-Brabant 
De Koepel Gepensioneerden heeft voor de aangesloten ledenvereniging aan-
trekkelijke afspraken gemaakt met Centraal Beheer voor collectiviteitskor-
ting op verzekeringen. Hoe groter de ledenvereniging, hoe hoger de korting. 
KBO-Brabant is de grootste ledenvereniging van de Koepel Gepensioneerden 
en voor onze leden liggen de kortingen daarom op het hoogste niveau. Deze 
gelden ook voor uw bestaande verzekeringen bij Centraal Beheer. 
De kortingen voor leden van KBO-Brabant bedragen in 2021: 
• Auto 10% korting 
• Wonen, opstal, inboedel, kostbaarheden buitenshuis, aansprakelijkheid 

– 8% korting,  
• Rechtsbijstand 5% korting 
• Doorlopende Reisverzekering 5% korting.  

Zie de website van Centraal Beheer: https://www.centraalbe-
heer.nl/verzekeringen?werkgevernr=43572 

Let op! Centraal Beheer spreekt niet van collectiviteitsnummer maar werk-
geversnummer. Dit nummer heeft u altijd nodig als u bij Centraal Beheer 
(CB) een verzekering afsluit: 43572. 
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Ledenvoordeel en kortingen KBO Brabant 
Op de website van KBO-Brabant vindt u kortingen op 
energie, fietsen, sieraden, zonnepanelen, elektrische 
apparaten, energie en verwarmingsketels. 
Meer informatie over kortingen bij KBO-Brabant kunt 
u vinden op  
www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel 
 
Bij de volgende plaatselijke ondernemers krijgt u ook kortingen op vertoon van 
uw ledenpas. 
•  Proef Culinair, Speciaal voor u als KBO Lid: 
      5% Korting op het assortiment kazen en vleeswaren. Rechterstraat 54 
• Van Doornmalen, Elektro onderdelen & ac-

cessoires, Stationsstraat 26,     10% korting 
op alle accessoires. 

• Bike Totaal Verhoeven, Stationsstraat 103 
10% korting op kleding en accessoires 

• Dierenspeciaalzaak Boxtel, Oosterhof 14 
5% korting op assortiment 

• PC Service Boxtel, Stationsstraat 103a 
10% korting op reparatie laptop, computer, 10% korting op reparatie 
smartphone.  Verkoop en kleine reparaties uitgesloten 

• Ring & Go, Rechterstraat 3 
10% korting op accessoires, vraag naar de voorwaarden 

• DA van den Biggelaar, Oosterhof 7 
10% korting op New Care voedingssupplementen, vraag naar voorwaarden. 

• Olie & Zo garage Boxtel, Runmolen 7 
5% korting op arbeid, bij jaarlijks onderhoud één jaar lang gratis pech-onder-
weg service 

• Zorgwinkel Boxtel, Liduinahof 35 
10% korting op het verkoopassortiment 

• Joop van den Borne Optiek en hoorcomfort 
10% korting op de aanschaf van een complete bril (vraag naar voorwaarden) 

• Sybilla Buisman Optiek en optometrie 
10% korting op de prijzen van het montuur 
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• Uitvaartonderneming Bijnen, 10% coulance op aannametarief. 
• Optisport het Dommelbad, Schijndelseweg 1a, 65+ korting en 10 % korting op een 

10 badenkaart voor banenzwemmen.  10% korting op  abonnementen fitness. Ook 
de combi abonnementen fitness en zwemmen mogen onder de regeling vallen.  

 

Toeslagen, en hoe aan te vragen 
 
Zorgtoeslag 2022 
Om in aanmerking te komen voor Zorgtoeslag mag het inkomen voor een alleen-
staande € 31.998,-- zijn; voor een aanvrager met een toeslagpartner is dit € 
40.944,--. Het vermogen (spaargeld e.d.) mag voor een alleenstaande maximaal 
zijn € 120.020,--  en voor iemand met een toeslagpartner  € 151.767,--. Voldoet 
u aan beide maxima dan kan de werkelijke zorgtoeslag maximaal zijn € 1.336,--) 
voor een alleenstaande en € 2.553,--) voor een aanvrager met een toeslagpart-
ner.  
 
Energie 
Onze partner Energiebesteding levert  groene energie, direct uit Nederlandse 
bron, tegen een voordelige, variabele en vaste stroom- en gastarieven. Voor een 
eerlijk en persoonlijk advies of hulp bij het overstappen, kunt u contact opne-
men met de klantenservice van Energiebesteding. Hier nemen ze de tijd voor u 
en regelen ze alles.  
Informatie en contact: www.onsledenvoordeel.nl/energie, T 0854863363 
 
Zorgwinkel 
Medicura Zorgwinkel biedt op vertoon van de KBO-ledenpas 10% korting aan 
alle leden van KBO-Brabant. Zowel in de winkel als in de webshop.www.kbo-
brabant.nl/onsvoordeel. 
 
Huurtoeslag 
Bij de berekening van de huurtoeslag is de maximale inkomensgrens vanaf 2021 
geheel vervallen. In de praktijk betekent dit dat meer mensen recht hebben op 
huurtoeslag.  
De huurgrenzen zijn wel blijven bestaan. De maximale huurgrens voor mensen 
ouder dan 23 jaar is € 763,47. Ook de vermogenstoets (spaargeld e.d.) is geble-
ven. Voor een alleenstaande is die € 31.747,-- en voor de aanvrager met een 
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toeslagpartner is die € 63.494,--. Ook medebewoners tellen mee voor € 31.747,-- 
per persoon. 
 
Aanvragen 
Voor het jaar 2021 kunt u de zorgtoeslag en/of de huurtoeslag aanvragen tot 1 
september 2022. Voor 2022 is dat 1 september 2023. 
U kunt de hoogte van de toeslagen met de proefberekening uitrekenen op de 
website van de Belastingdienst Toeslagen.  
De mensen, waarvoor de KBO Belastingservice KBO-Boxtel de belastingaangifte 
2021 verzorgt, kijkt of de cliënten recht hebben op de toeslagen én of die goed 
zis  berekend. 
Als u geen belastingaangifte doet en/of onvoldoende vaardig bent om de proef-
berekening te maken, dan helpen wij u graag. Neem dan contact op met Theo 
van Hamond. E: theo.van.hamond@home.nl of T 0411-671647. Wij vragen uw 
NAW-gegevens, en eventueel van uw partner. De coördinator zorgt ervoor, dat 
één van de vrijwilligers u benadert om de toeslagen met u te bekijke                               
 

 

 
KBO-Brabant 
Albert Luthulilaan 10, 5231 HV ´s-Hertogenbosch 
Correspondentieadres: Postbus 3240, 5203 DE ´s-Hertogenbosch 
T  0736444066   E:  info@kbo-brabant.nl    I:  www.kbo-brabant.nl 
KBO-Ledenservice: Elke werkdag van 9.30 uur tot 12.30 uur op T  0736444066. 
 
Openbaar Vervoer 
Op onze website hebben wij een link geplaatst om uw reis zowel 
per trein als per (buurt)bus uit te stippelen. Voor nadere infor-
matie ligt er in de buurtbus een folder van de betreffende lijn-
dienst.  
De NS heeft voor uw mobiele telefoon of iPad de app ’reisplanner extra’ beschik-
baar, waarmee u uw reis heel gemakkelijk kunt plannen. U kunt deze gratis 
downloaden. U kunt met deze app zowel trein- als busreizen plannen. 
 
Seniorenvervoer Boxtel 

Nuttige adressen en telefoonnummers 
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Voor senioren met een beperkte mobiliteit is het mogelijk op elke werkdag van 
9:00 – 17:30 gebruik te maken van vervoer binnen de gemeente Boxtel. U dient 
uw rit minimaal 1 dag vooraf aan te vragen op T 0612 518 715 bereikbaar op 
elke werkdag van 9:00 – 13:00. I: www.seniorenvervoerboxtel.nl 
 
Adressen Gemeenschapshuizen en zaalaccommodatie 
De Orion, Lennisheuvel 56   T  0411-674474 
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7   T  0411-673838 
De Walnoot, Reginahof 1   T  0411-673485  
Het Muziekhuis, Passage Riche 4  T  0411-212231 
 
Alarmnummers 
Algemeen alarmnummer voor ambulance, politie en brandweer T 112 
Politie      T  0900-8844 
Huisartsenpost HOV    T  0900-8860 

• Openingstijden: op werkdagen na 17.00 u. tot 08.00 u. en in het week-
einde van vrijdag 17.00 u. t/m maandagochtend 08.00  u. 
De HOV is te bereiken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in  
’s-Hertogenbosch; eerst wel een afspraak maken. 

 
Storingsnummers                                         
Gas en elektriciteit (dag en nacht)   T  08009009 
Kabel (dag en nacht)    T  08000760 
Water             T  0736838000 
 
Heilig Hartparochie (Pastoor van Rossum) 
Pastorie, Duinendaal 2, Boxtel   T 0411672215 
St.-Theresiakerk, Lennisheuvel   T  041673012 
 
Gemeente Boxtel 
Gemeentehuis Boxtel    T  041655911 
Loket Wegwijs     T  041655990 
ContourdeTwern    T  041655899 
Algemeen Maatschappelijk Werk  T  041655321 
Bureau Sociale Raadslieden   T  0411655378 
Steunpunt Alzheimer    T  0411634000 
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Opbouwwerk     T  0411685197 
Welzijn Ouderen    T  0411655990 
Mantelzorg     T  0411655899 
Vrijwilligerssteunpunt    T  0411655899 
 
Apotheken 
Apotheek De Dommel, Bosscheweg 5      T  0411672333 
Apotheek Oosterhof, Oosterhof 12        T  0411676993 
 

 
 
Hobby’s en cursussen voor 50-plussers  
HobbyCentrum Boxtel, het ontmoetingscentrum voor senioren; het biedt ruimte 
voor het volgen van diverse cursussen en het uitoefenen van hobby’s. Zo kun je 
er houtbewerken, sieraden maken, fotograferen, figuurzagen, modelbouw, rij-
wiel herstellen.  
En er zijn creatieve hobby’s als teke-
nen, schilderen, glas-in-lood, Tiffany, 
beeldhouwen, keramiek en kleding 
maken. Ook zijn er cursussen voor be-
ginners en voor gevorderden. Bijvoor-
beeld computer- en tabletgebruik, 
maar ook Engels en binnenkort ook 
Spaans en Turks. Het gaat dan om zo-
genaamde vakantietaal. Daarnaast is 
er vrij dansen, meditatie, actief bewe-
gen en yoga, waarvoor een aparte ‘beweegzaal’ is ingericht. Wekelijks nemen 
zo’n 250 ouderen in het  
HobbyCentrum deel aan allerlei activiteiten.  
Het centrum is elke ochtend en middag open, en ’s avonds in overleg, als er be-
hoefte aan is/komt. 
Het aanmeldformulier kun je vinden op de website:  
www.hobbyCentrumboxtel.nl  Je kunt ook bellen: T 0411-210355 
Het adres is: Baroniestraat 105 en 105a, 5281 JC Boxtel. T 0411-210355. 
 

Hobbycentrum Boxtel  --  HCB 
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Rabobank HART VAN DE MEIERIJ verdeelt ieder 
jaar  
Een bepaald bedrag onder verenigingen en 
stichtingen. U kunt als RABOlid enkele stem-
men uitbrengen op uw favoriete vrijwilligersor-
ganisatie. Mocht u wel een rekening bij de RA-
BOBANK hebben en nog geen lid zijn van de ver-
eniging, dan kunt u contact opnemen met de 
bank om u aan te melden. Dan kunt u volgend jaar ook stemmen. Aan het 
lidmaatschap van de Rabobank zijn geen kosten verbonden. 
In het najaar ontvangen de leden van de RABO een mail met een link naar 
de site om te stemmen. Elke stem op de KBO  levert geld op voor de seni-
orenvereniging.  
Mocht u lid zijn van de Rabobank, maar geen internet hebben, dan kunt u bij de 
Rabobank terecht of bij een van de bestuursleden van KBO- Boxtel. Laat uw 
stem niet verloren gaan. Het bestuur rekent van harte op uw stem. 
 

 
Uw kennis up-to-date houden of studeren nu u er tijd voor heeft? Van kunstge-
schiedenis tot filosofie, van natuurwetenschap-
pen tot psychologie: voor hoogwaardig algemeen 
vormend hoger onderwijs en een intellectuele uit-
daging kunt u bij HOVO terecht.  
Het onderwijs wordt verzorgd door ervaren, des-
kundige docenten. U ontmoet leergierige mede-
studenten met gedeelde interesses. HOVO Bra-
bant richt zich op iedereen vanaf 50 jaar. HOVO 
BRABANT biedt cursussen aan op academisch ni-
veau. Dat kan dankzij een duurzame samenwer-
king met Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, 
Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Dit zijn de vier grote 

RABO Hart van de Meierij - clubsupport  

HOVO – Hoger Onderwijs Voor Ouderen 
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instellingen voor hoger onderwijs in Brabant. Hierdoor is HOVO Brabant in staat 
een breed scala aan kort- en langlopende cursussen aan te bieden in Breda, 's-
Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. HOVO heeft een ruim cursusaanbod van 
op zichzelf staande cursussen van  
(gemiddeld) 5 tot 10 bijeenkomsten. Zie: https://www.hovobrabant.nl 
 
 

 
Tekstbijdragen: Afdeling en dagelijks bestuur. Secretarissen wijk-

commissies, en alle andere commissies. 
Foto’s:    Leden van Seniorenvereniging KBO-Boxtel 
Tekstredactie:   Dagelijks bestuur. 
Redactie Advertenties  Jac van Wanroij 
Eindredactie en lay-out: Jo de Wilt (foto’s en tekst) en Leo Reurings 
Dank aan alle adverteerders en dank aan allen die meewerkten aan de realisatie 
van dit jaarboekje. 
 
Wilt u wijzigingen doorgeven via KBO.Boxtel@gmail.com;  u kunt hierbij denken 
aan telefoonnummers, adres of emailadres. U kunt de redactie van ONSBoxtel 
bereiken via het emailadres:   redactie.kboboxtel@gmail.com  
  

Colofon 
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Naam: 
_______________________________________________________________ 
Adres: 
________________________________________________________________ 
Woonplaats: 
________________________________________________________________ 
Telefoonnummer: 
________________________________________________________________ 
Emailadres: 
________________________________________________________________ 
 
wil lid worden van Seniorenvereniging KBO-Boxtel. 
 

 
U kunt dit strookje sturen naar de ledenadministratie Seniorenvereniging 
 KBO-Boxtel, Selissen 5b, 5283 SB Boxtel, of E: sinavanalphen@solcon.nl  
U kunt ook een e-mailtje sturen met de bovenstaande gegevens naar  
kbo.boxtel@gmail.com  
 
• Een lid van de Seniorenvereniging KBO-Boxtel neemt contact met u op; hij/zij 

zal u nader informeren over de mogelijkheden binnen onze                             
seniorenvereniging.  
 

• U kunt het inschrijfformulier ook aanvragen 
via onze website  www.KBOBoxtel.nl 

 
U bent van harte welkom 

 

Inschrijfformulier Seniorenvereniging KBO  
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Breukelsestraat 39   �0411 683843

Wij bieden u; 10% korting op 
de prijs van monturen,

*gediplomeerde opticiëns, optometristen,
  contactlensspecialisten,
*rolstoelvriendelijke oogmeetruimte,
*indien gewenst kunnen we u halen en 
  thuis brengen.

 Maandag gesloten          www.buismanoptiek.nl
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Afscheid nemen zoals u dat wilt
Warm – vertrouwd – zorgzaam

Wij ontfermen ons over uw dierbare, 
bewaken uw wensen en staan altijd voor u klaar

24 uur per dag te bereiken
0411 - 63 29 43

06 - 29 17 64 37

Bakx Uitvaartzorg

“Voor een mooi en
persoonlijk afscheid.”

24 uur per dag te bereiken
0411 63 29 43

06 29 17 64 37
www.bakx-uitvaartzorg.nl

Afscheidshuis Liempde
www.afscheidshuisliempde.nl

Bakx 
Uitvaartzorg

“Voor een mooi en
persoonlijk afscheid.”

24 uur per dag te bereiken
0411 63 29 43

06 29 17 64 37
www.bakx-uitvaartzorg.nl

Bakx Uitvaartzorg
Heidonk 19, 5298 VM Liempde/ www.bakx-uitvaartzorg.nl

Afscheidshuis Boxtel
Ducaat 5, 5283 PJ Boxtel/www.afscheidshuisboxtel.nl

Afscheidshuis Liempde
Nieuwstraat 8, 5298 CL Liempde/www.afscheidshuisliempde.nl

www.memoriae.nl 
webwinkel met rouwbedankjes

Bakx 
Uitvaartzorg

“Voor een mooi en
persoonlijk afscheid.”

24 uur per dag te bereiken
0411 63 29 43

06 29 17 64 37
www.bakx-uitvaartzorg.nl

Afscheidshuis Liempde
www.afscheidshuisliempde.nl

Bakx 
Uitvaartzorg

“Voor een mooi en
persoonlijk afscheid.”

24 uur per dag te bereiken
0411 63 29 43

06 29 17 64 37
www.bakx-uitvaartzorg.nl

Afscheidshuis Liempde
www.afscheidshuisliempde.nl

Bakx 
Uitvaartzorg

“Voor een mooi en
persoonlijk afscheid.”

24 uur per dag te bereiken

         
    

Afscheidshuis Liempde
www.afscheidshuisliempde.nl

Bakx Uitvaartzorg
Heidonk 19, 5298 VM Liempde/www.bakx-uitvaartzorg.nl

Afscheidshuis Boxtel
Dukaat 5, 5283 PJ Boxtel/www.afscheidshuisboxtel.nl

Afscheidshuis Liempde
Nieuwstraat 8, 5298 CL Liempde/www.afscheidshuisliempde.nl
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Vincentius Boxtel bestrijdt met gerichte activiteiten en hulpverlening armoede en 
eenzaamheid in Boxtel. Zij verleent advies en financiële ondersteuning, reikt jaarlijks  
kerstpakketten uit en steunt Boxtelse initiatieven die helpen om armoede en 
eenzaamheid tegen te gaan.  
 
Om dat mogelijk te maken heeft Vincentius een kringloopwarenhuis, sinds 
voorjaar 2020 gevestigd aan de Stationsstraat 18.  
Vincentius draait op vrijwilligers. Uit de opbrengsten van de winkel wordt de 
hulpverlening gefinancierd.  
 
De vrijwilligers hebben met man en macht, met hart en ziel, maar ook met verstand 
en inzicht begin 2020 de nieuwe winkel schoongemaakt, heringericht, opgetuigd, 
veilig gemaakt voor eigen mensen en onze bezoekers. Halverwege mei konden we 
onze klanten opnieuw welkom heten. In de tweede helft van 2020 en de eerste helft 
van 2021 is de inrichting afgerond.  
 
De winkel ligt in hartje Boxtel en ziet er fantastisch uit. Bezoekers worden beloond 
met veel fraais in een gezellige ambiance bij prima prijsjes. Het succes van het 
kringloopwarenhuis betekent wel dat elke week weer tientallen vrijwilligers bergen 
werk verzetten om het er op de 2 openingsdagen toppie te laten uitzien.  
 
Het Kringloopwarenhuis is op vrijdag en zaterdag geopend van 10 tot 17 uur. 
 
U kunt bijdragen. U kunt brengen en halen. Heeft u teveel bruikbare spullen waar 
een ander blij van kan worden, breng ze naar Vincentius. Zo geeft u ze een tweede 
leven en ondersteunt u het werk van Vincentius. Kijk op www.vincentiusboxtel.nl of 
bel  06-10610806 als u meer wilt weten, ook over het ophalen van grote spullen 
waarvoor u een afspraak maakt. 
 
En kom langs in onze winkel. Gezellig, verrassend, veelzijdig, vol aardige, bruikbare 
dingen, zo goed als nieuw of uit vervlogen tijden, smaakvol, bereikbaar, voor elk wat 
wils. 
Wie Vincentius wil steunen kan ook doneren op NL18 RABO 01287 22320. 
Vrijwilliger worden? Maak een afspraak in de winkel voor een gesprek!   
 
Vereniging Vincentius Boxtel. Goed werk, voor wie ons nodig heeft. 
Kringloopwinkel open op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Hulp nodig? Vul het formulier in op onze website.  
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Een nieuwe start 
Met een splinternieuwe naam

Al sinds 1 januari 2020 bundelen DBZ Fysio en Fysiotherapie en Handencentrum De Dommel, de krach-

ten. Samen gaan we voor het leveren van de beste zorg. Samen kunnen we dat zoveel beter dan alleen. 

Nú is het moment daar, om samen verder te gaan onder één nieuwe naam. Een naam die beter past bij 

wie we zijn, wat we doen en waar we voor gaan. Wij zijn LIJV voor jou! LIJV staat voor Lekker In Je Vel. 

Als je lekker in je vel zit, voel je je goed. Soms maken lichamelijke klachten dit lastig. Bij LIJV voor jou 

draait het om jou. Wij helpen je álles uit je lijf te halen. Dat doen we door je met kennis van jouw lichaam 

te behandelen, trainen en coachen. Zodat jij, je voelt ‘m vast al aankomen, lekker in je vel zit. Dus, LIJV 

is ons op het lijf geschreven. :) 

Specialismen

Wij blijven dé expert in de regio op het gebied van fysiotherapie, handtherapie en training. Ook het 

Senioren Behandelcentrum blijft bestaan.

Alléén de naam is anders 

Bij een nieuwe naam horen een nieuwe website én een nieuwe huisstijl. Na tientallen jaren nemen 

we afscheid van de oranje en blauwe kleur. Niet voor niets kozen we voor frisgroen. Groen staat voor 

 gezondheid, vertrouwen, stabiliteit en balans. De beste fysiotherapeutische zorg, daar verandert dan 

ook niets aan. Het enige wat veranderd is, is ons jasje. En dat zit als gegoten. 

 

 

Vragen? Neem contact op via 085 - 006 48 80 of ga naar lijv.nl/fysiotherapie
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Meer info: www.rabobank.nl en www.locatiewijzer.geldmaat.nl

Je bankzaken regelen

Daar helpen wij graag bij

Rabobank helpt je graag via verschillende kanalen met je

vragen over dagelijkse bankzaken. Online kun je je bankzaken

24/7 regelen via de Rabo App of Internetbankieren. Telefonisch

kunnen we veel voor je betekenen via telefoonnummer (088)

722 66 00 en het is mogelijk een kantoor te bezoeken.

Als bovenstaande kanalen voor jou geen optie  zijn, is er de

Mobiele Bankservice. Deze service is voor klanten die (tijdelijk)

minder mobiel zijn door ziekte, ongeval, senioriteit of een

lichamelijke beperking.  Een medewerker Dagelijkse Bankzaken

bezoekt je in je eigen vertrouwde omgeving en biedt

praktische hulp. Zo vergroten we je zelfredzaamheid.

Wil je geld pinnen of storten? Dat kan via de gele automaten

van Geldmaat, die over het hele land verspreid staan. Kijk op

locatiewijzer.geldmaat.nl voor een automaat bij jou in de buurt.
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We wensen u een goed jaar, samen met al onze leden. 
U bent steeds van harte welkom   

bij al onze activiteiten. 
 

Bestuur  Seniorenvereniging  KBO-Boxtel 


