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Van de voorzitter 
Herdenken 
We naderen alweer 2 november. De datum waarop 
wij traditiegetrouw bloemen naar de graven van 
onze dierbaren brengen. Elk jaar als ik dit doe bij de 
graven van mijn ouders op het kleine kerkhof bij de 
kerk in Vorstenbosch, herinner ik mij dat mijn zusjes 
en ik elk jaar met Allerzielen gingen pesjonkelen. 
Dat betekende dat wij door onze ouders werden 
afgezet bij de kerk in Vorstenbosch om daar te 
bidden voor de overledenen. De bedoeling was om 
een aantal gebeden op te zeggen, daarna even de 
kerk te verlaten om vervolgens na terugkomst in de 
kerk deze gebeden weer te herhalen enzovoorts.  
De diepere achtergrond was dat je daarmee aflaten 
kon verdienen waardoor overledenen eerder het 
vagevuur konden verlaten en de hemel konden 
bereiken. Mijn zusje en ik waren van deze 
geestelijke achtergrond niet zo op de hoogte, maar 
stapten wel steeds dapper de kerk uit en in op de 
momenten dat onze buurvrouw dat ook deed. Ik 
betwijfel of mijn ouders in het pesjonkelen 
geloofden. Ik denk dat ze eerder blij waren dat wij 
een bepaalde tijd een bezigheid hadden en ons 
gezin zichtbaar aanwezig was. Daarnaast gold voor 
hen het principe: baat het niet, schaden doet het 
ook niet. Onlangs kwam het woord op de zaterdag-
ochtend bij het radioprogramma van Frits Spits als 
“vergeetwoord” aan bod. Tijdens de uitzending 
bleek dat het woord is afgeleid van Portiuncula, een 
dorpje bij Assisië en wel in het bijzonder het door 
Sint-Franciscus daar in 1208 gerestaureerde kerkje. 
Aan bezoek van het kerkje was een bijzondere 
aflaat verbonden te weten de Portiuncula-aflaat. 
Het pesjonkelen is aan het begin van de jaren 60 
van de vorige eeuw verdwenen. Het blijft evenwel 
een mooie traditie om elk jaar onze overledenen te 
gedenken en stil te staan bij hun leven.  
Het herdenken van de doden gebeurt wereldwijd al 
sinds de twaalfde eeuw in de traditioneel katholieke 
landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel 
Latijns-Amerika. De gebruiken zijn talrijk. 
Het bijwonen van missen, het branden van kaarsen  
en kerkhofbezoek behoren tot de plechtigheden. 

In Midden- en Zuid-Amerika wordt Allerzielen 
uitbundig gevierd. Hele families gaan naar het 
kerkhof met tassen vol eten en drinken.  
Ze versieren de graven met bloemen en slingers. 
Met livemuziek is het een gezellige boel op de 
begraafplaats. Helaas dreigt dit waardevolle 
herdenken overvleugeld te worden door het 
commerciële Halloween-gebeuren.  
Een kerkelijke betekenis heeft Halloween niet.  
Het woord Halloween is de Engelse (Amerikaanse) 
vertaling van: de avond voor Allerheiligen. Ik denk 
overigens dat onze generatie het herdenken zal 
blijven verkiezen boven het Halloween-gebeuren. 

Nu de temperatuur daalt en de zon eerder 
ondergaat, nemen bij vele mensen de zorgen over 
de almaar stijgende prijzen voor energie en andere 
eerste levensbehoeften toe. Als KBO beseffen wij 
dat het ook voor een aantal van onze leden steeds 
moeilijker wordt financieel rond te komen. Daarom 
doe ik hierbij de oproep contact op te nemen met 
onze cliëntondersteuners als u in financiële 
problemen komt. Zij kunnen dan bekijken op welke 
manier zij u van dienst kunnen zijn. Onderlinge 
solidariteit wordt in deze moeilijke tijd steeds 
belangrijker. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden   
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Uit eten met de KBO 

Restaurant Lotus 
Helaas konden wij een tijdje 
niet uit eten met de KBO bij restaurant Lotus.  
Inmiddels heeft meneer Tan laten weten dat hij 
stopt met zijn restaurant. In de tussentijd proberen 
wij een alternatief te vinden. 

Het Tweespan 
Op de woensdagen 7 september en 5 oktober zijn 
wij naar het Tweespan geweest. 
Beide dagen waren meer dan vol geboekt. 
Op woensdag 9 november gaan wij weer uit eten 
bij het Tweespan. Hiervoor kunt u zich helaas niet 
meer opgeven. Alle leden die op 5 oktober op de 
wachtlijst stonden, hebben zich kunnen aanmelden 
voor 9 november. Wij vinden het heel fijn dat er 
zoveel belangstelling is voor deze activiteit. 
Daarom zoeken wij verder naar wat wij onze leden 
op dit gebied nog meer kunnen bieden. U hoort nog 
van ons. 
Activiteitencommissie  

Lunch bij Elisabethsdael 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij lunchen 
bij Elisabethsdael Mgr. Bekkersstraat 6. 
Op vrijdag 25 november is de lunch speciaal voor  
KBO-leden om 12.00 uur. Kosten € 11.-- 
Aanmelden voor 18 november. 

Aanmelden voor uit eten 
bij Sina van Alphen T 0411-689285 of 
e-mail sinavanalphen@solcon.nl 
of bij Laura Bekers T 06-23975497  
e-mail laurabekers55@gmail.com 

Filmmiddag en eten in het Wereldhuis 
Op woensdag 23 november 
om 15.00 uur wordt de film 

“The two popes” gedraaid. 

Kardinaal Bergoglio (Paus 
Franciscus) heeft zijn ontslag 
ingediend als aartsbisschop, 
maar het Vaticaan heeft niet 
gereageerd. Terwijl hij zich 
voorbereidt om naar Rome te 
gaan en persoonlijk zijn ontslag in te dienen, wordt 
hij naar het Vaticaan geroepen.  
Bergoglio en Benedict ontmoeten elkaar in het 
paleis van Castel Gandolfo, de zomerresidentie van 
de paus. De twee debatteren over de rol van God 
en de kerk. Benedictus vertelt wat hem naar het 
priesterschap leidde en vertelt over zijn interesses. 
De twee kijken naar Benedicts favoriete tv-
programma, inspecteur Rex, wat hun discussie over 
het ontslag van Bergoglio verder vertraagt. 

Bergoglio vertelt over zijn vroegere leven en het 
pad naar de kerk. Hij beëindigde zijn huwelijkse 
verloving en sloot zich aan bij de jezuïeten. Benedict 
en Bergoglio zetten hun meningsverschillen opzij en 
kletsen geleidelijk aan meer informeel met elkaar in 
een beter contact. 
 

Gezien de kosten die wij voor deze filmmiddag 
moeten maken, vragen wij daarvoor een bijdrage 
van € 3,--per persoon (dit is exclusief het eten). 
Men kan ook van beide activiteiten afzonderlijk 
gebruik maken, dus alleen film of alleen eten. 
Aanmelden is wel noodzakelijk in verband met de 
grote belangstelling voor deze activiteit! 
Voor het eten na de film zijn maximaal 45 plaatsen 
beschikbaar! Kosten € 12,90 voor het menu.  
Wij wensen jullie veel kijk- en luisterplezier. 

Aanmelden vóór 18 november, voor de film en/of 
het eten bij: Sina van Alphen T 0411 689285 of 
sinavanalphen@solcon.nl of bij  
Henk Sturkenboom T 0411 677863 
henksturkenboom49@gmail.com 
 

Najaarsmodeshow 
Vrijdag 25 november 14.00 uur tot 16.00 uur, 
Elisabethsdael, Mgr. Bekkersstraat 6. 
KBO Boxtel organiseert samen met Elisabethsdael 
een modeshow door Hofmans Mode. 
Bewonder alle najaarskleuren, stoffen en prints van 
de nieuwe collectie en maak uw garderobe 
winterklaar. www.hofmansmodeonline.nl 

Eucharistieviering 

Zondag 6 november is er om  
10.30 uur een eucharistieviering 
in de Sint-Petrusbasiliek ter 
intentie van de overleden KBO-
leden van de wijk Oost. 

 
Van de redactie 
In de novembereditie van de ONSBoxtel, die nu 
voor u ligt, worden alweer de sinterklaas- en 
kerstactiviteiten in de wijken aangekondigd!!!  
Het zijn gezellige middagen en je krijgt de kans om 
wijkgenoten te ontmoeten. Zet het in uw agenda. 
 

Er zijn genoeg activiteiten waarvoor u zich kunt 
aanmelden. Het staat allemaal in de ONSBoxtel. 
Ook weer gezellige verhalen en foto’s over wat al 
geweest is. Altijd leuk! 

Die gezelligheid en al die lichtjes kunnen veel 
warmte geven in de donkere dagen voor Kerstmis. 
Zeker in deze tijd, zijn ze helemaal donker! 
De redactie wenst u veel leesplezier.  

mailto:laurabekers55@gmail.com
mailto:henksturkenboom49@gmail.com
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            KBO BOXTEL  
organiseert in samenwerking met EMA reizen de volgende dagtocht: 

 

DONDERDAG 1 DECEMBER 
 

DÜSSELDORF  
DE LEUKSTE KERSTMARKT VAN DUITSLAND! 

 

Opstapplaats: Boxtel bij de Ketting-Bosscheweg 74 (tijd volgt na aanmelding) 
 

Een kerstmarkt is een seizoenmarkt die in het teken staat van Kerstmis 
en de winter. Dat wordt al prachtig duidelijk gemaakt door de houten 
stalletjes van waaruit men de waren aan de man probeert te brengen, 
gecombineerd met de prachtige en sfeervolle verlichting is het een al 
gezelligheid om te zien.  
Wat je op elke Duitse kerstmarkt zult tegenkomen is glühwein.  Andere 
lekkernijen die je veel ziet zijn allerlei soorten worst, hete kastanjes, 

flammkuchen, aardappelpannenkoekjes, snoepgoed, warme chocolademelk, brezels en knoedels. 
 

De kerstmarkt in Düsseldorf is het ideale uitstapje voor 
kerstliefhebbers! Duitsland staat bekend om zijn gezellige 
kerstmarkten. Een wandeling door Düsseldorf tijdens de 
adventsweken en door de Königsallee is een schitterende 
belevenis. De Engeltjesmarkt in jugendstil op de Heinrich-Heine-
Platz is ook echt de moeite waard om te bezoeken. Aan het 
historische stadhuis staat de nostalgische markt, waar diverse 
ambachtelijke 

kunstenaars demonstraties geven. De diverse kerstmarkten liggen 
voornamelijk in de Altstadt en tussen de kerstmarkten liggen de 
bekende winkelstraten. 
's Morgens rijden we vanaf uw opstapplaats naar ons koffieadres 
waar de koffie met heerlijke Limburgs vlaai voor u klaarstaat. Na de 
koffie vervolgen we onze weg richting Düsseldorf. Hier hebt u vrije 
tijd om een bezoek te brengen aan de kerstmarkt of om de vele 
gezellige winkels te bezoeken. Op een afgesproken tijdstip 
verwachten wij u weer bij de touringcar en beginnen wij aan onze 
reis richting Nederland. Op Nederlandse bodem sluiten wij deze dag af met een heerlijk driegangendiner, 
waarna wij u weer retour brengen naar uw opstapplaats.  
 

U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden tot 20 november bij EMA Reizen 
 

Inclusief: busreis, koffie met vlaai, vrij bezoek aan de kerstmarkt en het diner. 
 

De prijs van deze dagtocht bedraagt: € 60,00 p.p. 

U kunt zich telefonisch aanmelden bij EMA Reizen: 040-2044145 
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Sinterklaas- en kerstvieringen 

Sinterklaasvieringen 
Lennisheuvel: vrijdag 18 november  
13.30 uur De Orion. 

Selissen: vrijdag 25 november  
13.30 uur De Walnoot. 

Centrum: vrijdag 25 november  
13.30 uur Het Muziekhuis. 

Oost: woensdag 30 november 13.30 uur De Rots. 

Kaartverkoop in alle wijken op donderdag  
10 november van 14.00 uur tot 14.30 uur. 
Let op! U dient een kaartje te kopen in de wijk waar 
u naar de sinterklaasviering wilt gaan! 
 

Kerstvieringen 
Selissen: vrijdag 16 december om 11.00 uur  
De Walnoot. 

Centrum: vrijdag 16 december om 13.30 uur  
Het Muziekhuis. 

Lennisheuvel: dinsdag 20 december om 13.00 uur 
De Orion. 

Oost: woensdag 21 december om 13.30 uur  
De Rots. 

Kaartverkoop voor alle wijken op donderdag  
8 december van 14.00 uur tot 14.30 uur. 
Let op! U dient een kaartje te kopen in de wijk waar 
u naar de kerstviering wilt gaan! 
 

Sinterklaasmiddag Lennisheuvel 
Vrijdag 18 november van 13.30 uur tot 16.30 uur in 
De Orion. 
De zaal is open om 13.00 uur. 
Om 13.30 uur ontvangst met koffie/thee en wat 
lekkers. Onder het genot van een hapje en een 
drankje kan iedereen daarna lekker bijkletsen. 
Kaartjes voor deze middag kosten € 2,--. 
De kaartverkoop is op donderdag 10 november van 
14.00 uur tot 14.30 uur in De Orion. 
 

Sinterklaasmiddag Selissen 
Vrijdag 25 november van 13.30 uur tot 16.00 uur in 
De Walnoot. 
De zaal is om 13.00 uur open.  
Er is een aantrekkelijk programma samengesteld 
waarbij een hapje, drankje en een presentje voor 
iedereen niet ontbreken.  

Het muzikale deel wordt verzorgd door het 
“Strijpenhof Trio” uit Liempde. “  
We maken er een gezellige middag van.  
De kaartjes voor de gehele middag kosten € 2,--. 
De kaartverkoop is op donderdag 10 november van 
14.00 uur tot 14.30 uur in De Walnoot.  
 

Sinterklaasmiddag Centrum 
Vrijdag 25 november om 13.30 uur in het 
Muziekhuis. De zaal is om 13.00 uur open.  
Eerst wordt er koffie of thee met een lekkere koek 
geserveerd. Na de opening volgt het optreden van 
`t Kumt Vaneiges. 

Tijdens de pauze wordt er een drankje en een 
snoepje geserveerd. 
Daarna treedt `t Kumt Vaneiges nog een keer op. 
Afsluiting met koffie en worstenbrood. 
We maken er een gezellige middag van. 
 

Sinterklaasmiddag Oost 
Woensdag 30 november 13.30 uur in De Rots 
We beginnen met koffie/thee en iets lekkers. 
Na het welkomstwoord door de wijkcoördinator Cor 
Teunis is er een muzikaal optreden van Triple-X. 
In de pauze is er voor iedereen een consumptie en 
een hapje. Verder krijgt u een gratis lotje voor de 
loterij. 

 

Na de pauze nog een optreden van Triple-X. 
Trekking van de loterij en afsluiting van de middag. 
De Kaartverkoop is op donderdag 10 november van 
14.00 uur tot 14.30 uur in De Rots.  
Kosten € 2,-- contant.  
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SENIOREN - 
VERENIGING  
KBO-
BOXTEL 
1952-2022 
 
 

 

Aanmelden voor de activiteiten:  
E-mailadres 70jaarkboboxtel@gmail.com 
of telefonisch bij iemand van de werkgroep 70 jaar 
via een van onderstaande nummers: 

Ad Vromans T 06 11919848 (de wijken) 
Tineke Nuesink T 06 42119115 (bestuur) 
Leo Reurings T 0411 676687 (activiteitencommissie)  
Betsie van der Sloot T 0411 631503 (voorzitter)  
 

Lezing over Eenzaamheid (Kringactiviteit) 

Maandag 31 oktober 14.00 uur in De Rots.  
Socioloog Eric Schoenmakers is docent bij Fontys 
Hogeschool en lid van de wetenschappelijke 
adviescommissie van het nationale programma één-
tegen-eenzaamheid.  
Hij vertelt over wat eenzaamheid precies is, hoe het 
voor mensen voelt en wat oorzaken en gevolgen 
van eenzaamheid zijn. Gratis toegang voor leden. 
 

Muziekoptreden 
Two of Us  
Maandag 7 november 
14.00 uur in De 
Walnoot.  
De Boxtelaren Adrie van Osch en Jos Vervoort 
vormen al ruim veertig jaar de coverband Two of Us 
en ze spelen uitsluitend hits van de Beatles, Kinks, 
Simon & Garfunkel, Stones en vele andere artiesten 
uit de jaren zestig! Hun repertoire omvat zo'n 350 
nummers uit de Sixties. Het grote streven van het 
duo is om met alleen twee stemmen, één gitaar en 
soms een dwarsfluit, mondharmonica, tenorsax en 
tamboerijn het geluid van de nummers zo compleet 
mogelijk te maken. De tonen van de basgitaar 
worden zelfs meegenomen in de akkoorden van de 
akoestische gitaar. Adrie van Osch en Jos Vervoort 
beschouwen hun jaarlijkse optredens tijdens de 
Beatles Week in Liverpool  als echte high-lights in 
hun bestaan. 
Kaartverkoop aan de zaal vanaf 13.00 uur.  
Toegang ook voor niet-leden. VOL = VOL 
Entreeprijs KBO-leden € 2,-- Niet-leden € 10,-- 
(vergeet uw lidmaatschapspas niet) De zaal is open 
vanaf 13.00 uur. Drankjes zijn voor eigen rekening. 

Bezoek aan de Sint-Petrusbasiliek 
Dinsdag 8 november om 10.00 uur. 
De basiliek is een laatgotische kruiskerk, gebouwd 
in de vijftiende en zestiende eeuw. Binnen de 
rooms-katholieke kerk is de titel basiliek een 
eretitel voor bijzondere kerken en dat is het ook 
echt! Vanaf het 20 meter hoge schip zie je de kerk 
zoals je die nog nooit hebt gezien. Gratis deelname. 
Verzamelen bij de basiliek. 
 

Bezoek aan de True Health Members Club  
Boxtel (voorheen Tiga)  

Dinsdag 8 november 14.00 uur, Croonpassage 51.  
We kunnen daar op de nieuwe locatie een 
rondleiding met uitleg krijgen.  
Indien de groep niet groter is dan 8 personen 
kunnen we ook een groepstraining krijgen.  
Graag aanmelden voor 4 november via 
70jaarkboboxtel@gmail.com. 
 

Afscheidsfotografie (Kringactiviteit)  

Woensdag 9 november 14.00 uur in De Rots. 
Boukje Canaan is afscheidsfotografe en vertelt over 
haar ervaringen rond fotograferen van overledenen 
en wat je in die situaties wel kunt doen en wat 
zeker niet en hoeveel het kan helpen bij 
rouwverwerking. Gratis toegang voor leden. 
 

"Met Moed en Zin Ouder Worden" 
(Kringactiviteit) 
Maandag 14 november 14.00 uur in De Rots. 
Martien van Duijnhoven vertelt over het "Met 
Moed en Zin Ouder Worden". De lezing laat zien 
hoe levenservaring, levensverlangen en zingeving 
met elkaar verweven zijn.  
Gratis toegang voor leden. 
 

Workshop veilig online bankieren 
Dinsdag 15 november in De Walnoot en op 
Woensdag 16 november in De Rots door 
RegioBank Finenzo Boxtel van 14.00 uur tot 16.00 
uur.  
Internetcriminaliteit is een veelvoorkomend 
probleem, met name doordat steeds meer 
bankzaken en transacties online plaatsvinden.  
Hoe voorkomt u online fraude of diefstal van uw 
financiële gegevens? Tijdens onze workshop leert u 
hoe u internetcriminaliteit herkent aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk. Zo krijgt u onder meer 
te zien hoe criminelen uw digicode, pincode of 
andere inloggegevens proberen te ontfutselen. 
Maximaal 25 personen per keer. 
Aanmelden vóór 11 november via 
70jaarkboboxtel@gmail.com 

mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Klassieke muziek door Paul Lebbink 

Maandag 21 november 14.00 uur in De Rots. 
Luisteren naar klassieke muziek is een aangename 
kennismaking met klassieke muziek. Paul Lebbink 
vertelt wat over de componist van de te beluisteren 
stukken en licht deze kort toe. De bijeenkomst 
duurt tot 16.00 uur en er is een korte pauze. 
Gratis toegang voor leden. 
 

Ervaringen van een buitenlandse journalist 
Onder voorbehoud. (Kringactiviteit) 
Woensdag 23 november 14.00 uur in De Rots.  
Arjen van der Horst vertelt over zijn ervaringen als 
buitenland correspondent voor de NOS.  
Ervaring die hij heeft bij verschillende belangrijke 
gebeurtenissen en hoe hij deze heeft beleefd en 
geprobeerd over te brengen naar het thuisland 
Nederland. Gratis toegang voor leden. 
 

Gebruik van (kanker)medicijnen 
(Kringactiviteit) 
Maandag 28 november 14.00 uur in De Rots. 
Nielka van Erp vertelt over het gebruik van 
(kanker)medicijnen, te veel of juist niet, in 
combinatie met andere of juist niet, afhankelijk van 
gewicht en gemoedstoestand.  
Gratis toegang voor leden. 
 

Dagreis naar Düsseldorf 
Donderdag 1 december dagreis naar de kerstmarkt 
in Düsseldorf. Zie info elders in dit blad. 
 

Kerstconcert in de Sint-Petrusbasiliek 
Zaterdag 10 december 14.00 uur  
Het programma “ Merry Christmas” met Olga van 
der Pennen en haar muziekvrienden” bestaat uit 
bekende (licht-)klassieke muziekstukken, 
afwisselend met kerstmeezingers. 
 

Klassieke kerstmuziek door Paul Lebbink 
Maandag 19 december 14.00 uur in De Rots. 
 

Meer berichten over de navolgende 
activiteiten in Ons Boxtel van december 
17 januari kennismaking met Suriname.  
Jacqueline vertelt over haar thuisland. 
22 januari optreden van het orkest Triple X, 
muziek/dansmiddag 

Kringactiviteiten: Voor KBO-leden zijn de 
bijeenkomsten gratis bij te wonen; niet-KBO-leden 
betalen 2 euro.  
 

Vergeet niet uw KBO-pasje mee te brengen! 
E-mailadres 70jaarkboboxtel@gmail.com 

De werkgroep 70 jaar 

Een tip voor alle KBO-leden! 
• Als de ONSBoxtel uitkomt, kijkt u aan welke 

activiteiten u wilt deelnemen. 

• Schrijf die in uw agenda. 

• Dan vergeet u niet meer dat er een mooie 
leerzame activiteit is. 

Het is jammer dat er leden naar een activiteit 
wilden gaan en het vergeten zijn... 

Leo Reurings 
 

Belastingservice KBO Kring Boxtel 
Op 19 september jl. is er bij de “Belastingservice 
KBO Kring Boxtel” een wijziging doorgevoerd. 

Het komt erop neer dat in de aansturing een 
splitsing van de werkzaamheden is aangebracht. 

Wat betekent dit voor de cliënten van de 
Belastingservice? 

• Vanaf nu is het “Contactadres voor cliënten” in 
handen van mevrouw Alke de Vries. 

T 0411-672461, email: alke@trumnet.  

Aan- en afmeldingen, meldingen van cliënten, 
wijzigingen in de persoonlijke gegevens e.d. worden 
door Alke centraal verzorgd. 

• De “Coördinatie” van de service blijft bij 
Theo van Hamond T 0411-671647, 
email: theo.van.hamond@home.nl 

Theo van Hamond 

Wandelingen KBO/Keistampers 
Dinsdag 1 november vertrek om  
13.30 uur bij café Het Wapen van 
Liempde. 

Dinsdag 15 november vertrek om 
13.30 uur bij de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel. 

De wandelingen zijn tussen de 5 en 8 km en indien 
mogelijk met een rustpauze. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Consumpties zijn voor eigen rekening. 
Van tevoren aanmelden is niet nodig. 
Harrie Schellekens, commissielid wandelen 

 
Rabo ClubSupport 2022 
Onlangs heeft de Rabobank de uitslag van de actie 
Rabo ClubSupport 2022 bekend gemaakt. 
Dankzij onze leden, die een van hun stemmen op 
ons hebben uitgebracht, wordt er binnenkort maar 
liefst een bedrag van € 1.094,74 op onze 
bankrekening bijgeschreven!!! 
Iedereen, die zijn of haar stem voor ons heeft 
uitgebracht: Hartelijk dank! 
Frans Pennings Penningmeester 
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De laatste fietstocht van 2022 
Op woensdag 5 oktober was het een uitzonderlijk 
mooie herfstdag. Ook onze fietsende KBO-leden 
hadden er zin in. Maar liefst 33 fietsers kwamen 
voor de 40 kmtocht op het MEP-terrein bij elkaar. 
Zij vertrokken in 2 groepen om kwart over één 
richting Esch, Vught door het Bossche Broek naar 
het Sterrenbos in Sint-Michielsgestel. Daarna via de 
Venstraat en de Keerdijk richting de Poeling in Den 
Dungen. 
Om half 2 vertrokken nog eens 20 fietsers bij het 
MEP-terrein voor de 30 kmtocht. 
Zij fietsten via de Hooibrug en Gemonde naar Sint-
Michielsgestel, dan via Het Woud en het Lieseind, 
De Pruttelsteeg naar het kanaal en zo naar De 
Poeling in den Dungen. 
Wij kwamen daar ongeveer allemaal tegelijk aan. 
Daar wachtte ons een verrassing, de voorzitter van 
de activiteitencommissie heette ons allen welkom 
en bood een kopje koffie aan van de KBO. 
De KBO viert dit jaar het 70-jarig jubileum.  
Tevens bestaat de fietsclub van de KBO 20 jaar. 
Een klein feestje waard! 
Ook had Leo een bloemetje voor Sina die al 20 jaar 
de kar trekt van de fietsclub. Dank je wel Sina! 
Na een gezellige pauze op het zonnige terras werd 
het fietsseizoen afgesloten met voor alle groepen 
een mooie terugtocht naar Boxtel. 
Met 15 fietstochten en een grote fietsdag op 18 
augustus naar de Mispelhoeve in Eindhoven, 
kunnen wij terugkijken op een mooi fietsjaar. 
Ook hadden wij dit jaar een recordaantal 
deelnemers zodat wij voortaan in 3 groepen gaan 
fietsen. 
Al met al een zeer geslaagd seizoen. 
Wij danken alle fietsers voor de kameraadschap en 
prettige sfeer in de groepen. 
De voorbereidingsgroep,  
Henk, Laura, Corrie, Annie, Cisca en Sina. 
 

Workshop bloemsierkunst 
De workshop herfststuk-maken is met veel 
enthousiasme ontvangen. Er waren 16 deelnemers 
die met een mooi herfststuk naar huis gingen. 

 

Workshop kerststuk maken 

Vrijdag 2 december en vrijdag 9 december van 
10.00 uur tot 12.00 uur, in de huiskamer van 

De Walnoot een workshop kerststuk maken. 

Voor alle materialen en gereedschappen wordt 
gezorgd. Halverwege maken we even tijd voor een 
kopje koffie of thee. 

Kosten: € 27,50 voor KBO leden en € 30,-- voor 
niet-leden. Meld u tijdig aan, want vol=vol 
Aanmelden via WhatsApp of T 0653670161 of  
e-mail : astridkoedam@live.nl 
Astrid Koedam 
 

Seniorenexpo 2023 
Van dinsdag 17 januari tot en met zondag 22 
januari in Koningshof in Veldhoven.  

Thema’s van de beurs zijn onder andere :  
Wonen & Leven, Reizen, Gezondheid & Beweging, 
Hobby & Creativiteit. 

Openingstijden:10.00 uur tot 17.00 uur. 
KBO-Brabant is organisatiepartner van deze Expo.  

Op dinsdag 17 januari heeft de KBO-afdeling 
Boxtel een bus geregeld naar de Seniorenexpo in 
Veldhoven voor de speciale prijs van € 10,-- 
(Dit is inclusief vervoer naar de expo en entree). 
Vertrek naar Veldhoven om 11.00 uur bij De Rots 
en bij De Ketting.  
Vertrek vanuit Veldhoven om 17.00 uur.  
Om ongeveer 17.30 uur zijn we weer in Boxtel. 
Kaartverkoop in alle wijken op 8 december van 
14.00 uur tot 14.30 uur. 

Activiteitencommissie 

 

MUBO 

Kunst van de islamitische wereld, vijfdelige cursus 
door kunsthistorica Marja Reitsma–Vrijling. 

Deze wordt gegeven in MUBO op donderdag van 
14.30 uur tot 17.00 uur op 3, 10, 17, 24 november 
en 1 december. Kosten € 100,-- 

Aanmelden bij Willem Vossen T 06-16041898 of 
info@muboboxtel.nl.  
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Bezoek Sint-Petrusbasiliek 27 september 
Daar stonden we om 14.00 uur met 11 personen 
voor de Petrus-Basiliek. Helaas, een misverstand.  
Ze hadden ons om 10.00 uur verwacht.  
Na wat heen-en-weer gebel en iemand die met de 
fiets naar Steven ging, kwamen we daar achter.  
De redactie van de ONSBoxtel had helaas de 
verkeerde tijd doorgekregen van de werkgroep.  
We mochten op kosten van de KBO een kopje koffie 
gaan drinken. Dat hebben we gedaan. Heel gezellig! 
Dank je wel KBO. De rondleiding is nu opnieuw 
gepland. Op dinsdag 8 november om 10.00 uur.  
Aleid Penning 
 

Bridgemiddag 
Op zaterdag 8 oktober was het zover. 
De bridgemiddag kon worden 
gehouden. Wij waren welkom in 
restaurant Lotus en mochten alle 
bridgematerialen lenen van 
Bridgeclub Boxtel. Arnold Bosveld was bereid 
wedstrijdleider te zijn. 
De lekkere vlaai stond klaar evenals de flessen met 
wijn voor de prijswinnaars. 
Vanaf 13.00 uur kwamen de deelnemers binnen en 
werden ontvangen met koffie/thee en vlaai. 
Een bridgepaar was niet op komen dagen en had dit 
ook niet gemeld. Dat was jammer, want nu hadden 
wij een stilzittafel. 
Om half twee was de start van de middag.  
Wij speelden 6 ronden met 4 spellen. 
Tot zover was alles perfect verlopen, dankzij de 
deskundige leiding van Arnold. 
Maar... toen liet de internetverbinding het afweten, 
en ondanks het gezwoeg van Arnold kwam de 
uitslag niet tevoorschijn. 
De voorzitter van de activiteitencommissie die 
ondertussen was gekomen om de prijzen uit te 
reiken, moest helaas onverrichter zaken weer naar 
huis. Maar toch, Leo bedankt voor je belangstelling! 
In de loop van de avond kon iedereen de uitslag 
bekijken op de website van Bridgeclub Boxtel. 
De prijswinnaars: 
De rode lijn: 
1. Truus en Henk IJsseldijk 
2. Riet Traa en Jos Jilesen 
3. Joanna Koppen en Peter van der Sloot. 
De blauwe lijn: 
1. Thea van Roosmalen en Francien van Roy 
2. Henk Maas en Jos Clerxc 
3. Leny van Dongen en Diny van Heertum. 
Tot slot danken wij allen die meegewerkt hebben 
aan deze geslaagde middag, 
Namens de activiteitencommissie, Laura en Sina 
 

Mantelzorgen zonder zorgen? Dat kan! 
Als mantelzorger komt er veel op u af. U zorgt voor 
uw partner, ouder, kind of een ander familielid of 
bekende. Dat doet u vanzelfsprekend en met veel 
liefde. Misschien vindt u niet dat u mantelzorger 
bent: dat doe je toch gewoon? Daarnaast krijgt u te 
maken met de onoverzichtelijke wet- en 
regelgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zorg of 
hulpmiddelen te regelen? En waar moet u dan heen 
om het geregeld te krijgen? Naar de gemeente of 
hebt u toch een indicatie voor de Wet langdurige 
zorg nodig? Hoe komt u aan thuiszorg? Of 
misschien wilt u wel zorg die alleen vanuit een 
Persoons Gebonden Budget (PGB) gefinancierd kan 
worden. Dit uitzoeken kan veel tijd kosten. Tijd die 
u liever aan uw naaste besteedt. Of aan uzelf. 

Om voor iemand anders te kunnen zorgen is het 
ook heel belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. 
Zodat u niet overbelast raakt. Vraag dus op tijd om 
hulp. Als mantelzorgmakelaar ben ik er voor de 
mantelzorger. Om samen te bekijken wat het 
zwaarste weegt. Dat kan bijvoorbeeld de fysieke 
belasting zijn, maar ook het feit dat u altijd 
'aan'staat en niet meer aan uzelf toe komt. Ik kan u 
informeren over oplossingen binnen de Wmo, 
zorgverzekering, Wet langdurige zorg of Jeugdwet 
en de kosten die dit meebrengt. Ook kan ik zaken 
aanvragen en regelen. U als mantelzorger maakt 
altijd zelf de keuze. Meer informatie op: 
www.mantelzorgmakelaardemeierij.nl, 
e-mail: info@mzmdemeierij.nl. 
De kosten van een mantelzorgmakelaar worden 
vergoed door de meeste aanvullende 
zorgverzekeringen. 
 
Arianne Dekkers, 
Mantelzorgmakelaar  
De Meierij 
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(Financiële) ondersteuning vanuit de 
gemeente 
Bijdrage in de energiekosten 
Huishoudens met een inkomen op of net boven het 
sociaal minimum krijgen een bijdrage voor de hoge 
energiekosten. Het gaat om een eenmalige toeslag 
van € 1300,--. Vaak ontvangt u deze automatisch. 
Als u de eenmalige toeslag al hebt aangevraagd of 
al hebt ontvangen, hoeft u dan ook niets te doen. 
De tweede betaling vindt uiterlijk in november 2022 
plaats.  

Zelf energietoeslag aanvragen? 
Er is ook een groep inwoners die zelf de 
energietoeslag moet aanvragen bij de gemeente. In 
principe hanteren we een inkomensgrens van 120 
procent van de bijstandsnorm.  
Energietoeslag aanvragen kan nog tot 1 januari 
2023 via Wegwijs: 
• www.boxtel.nl/vraag-aan-wegwijs 
• T 0411 655990, maandag tot en met vrijdag 
   tussen 9.00 en 13.00 uur.  

Schulddienstverlening 
Bij de gemeente werken schulddienstverleners die u 
kunnen helpen bij financiële problemen. De 
schulddienstverlener kijkt samen met u naar uw 
financiële situatie en wat er moet gebeuren om uw 
schulden op te lossen. Denk aan een 
betalingsregeling of het opstellen van een 
budgetplan. In contact komen met een 
schulddienstverlener kan via Wegwijs. 
 

Heb ik recht op een energietoeslag? 
Bureau sociale raadslieden is er voor u! 
Door de verhoogde energiekosten komen steeds 
meer huishoudens in geldproblemen. De overheid 
biedt toeslagen aan zodat u enigszins financieel 
wordt tegemoet gekomen.  

U zult denken: “Heb ik recht op energietoeslag? 
Hoe moet ik zo'n energietoeslagformulier 
invullen?”  
Voor deze vragen kunt u terecht bij Bureau Sociaal 
Raadslieden (BSR). Wij helpen u graag op weg. 

Ik heb gehoord over belastingkortingen.  
Heb ik hier ook recht op? 
Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) van 
ContourdeTwern biedt informatie, advies en hulp 
bij vragen over geld en recht. Wij zijn er voor 
iedereen uit Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch. 
U kunt bij BSR niet alleen terecht voor vragen over 
de energietoeslag.  

Ook kunt u bij ons terecht met vragen over 
uitkering, werk, belasting, wonen, 
consumentenzaken, juridische kwesties, personen- 
en familierecht, onderwijs, gezondheid en welzijn.  

Bureau Sociale Raadslieden helpt. 

BSR helpt u bijvoorbeeld met: 
• Het invullen van formulieren. 
• Het schrijven van brieven naar instanties.  
• Het voeren van bezwaarprocedures.  
• Het bemiddelen tussen u en andere instanties.  

Samen zoeken naar een oplossing. 
Onze medewerkers luisteren eerst naar uw vraag. 
Vervolgens zoeken ze samen met u naar een 
oplossing. In veel gevallen beantwoorden wij uw 
vraag zelf. Korte en niet te ingewikkelde vragen 
beantwoorden we ook telefonisch of per e-mail.  
Als wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, geven 
wij u de gegevens van personen of instanties die u 
wel kunnen helpen.  

Vertrouwelijk 
Bij uw contact met BSR mag je uw naam noemen 
maar dit hoeft niet: u kunt ook anoniem bij ons 
terecht. De informatie die u geeft blijft altijd onder 
ons en behandelen we vertrouwelijk.  

Hoe kunt u ons bereiken? 
Wij hebben spreekuren op maandag en woensdag 
tussen 9.00 uur en 11.00 uur in St- Ursula in Boxtel. 
Voor ingewikkelde vragen, die meer tijd kosten, 
kunt u ook een afspraak maken via T 0411 655899 
of infoboxtel@contourdetwern.nl.  

Wilt u misschien zelf vrijwilliger worden? Neem dan 
contact op met Ingrid Besters van ContourdeTwern. 
Ingrid is bereikbaar via bovenstaande gegevens. 

https://www.boxtel.nl/nieuws/heb-ik-recht-op-
energietoeslag-bureau-sociaal-raadslieden 
 

Geen rente voor mensen met kleinere 
portemonnee die huis willen verduurzamen 
Huishoudens met een verzamelinkomen tot 
€ 45.014,- per jaar hoeven vanaf 1 november 2022 
geen rente te betalen op een lening bij het 
Nationaal Warmtefonds om hun koophuis te 
verduurzamen. 

Deze Energiebespaarlening met 0% rente is een 
van de maatregelen om verduurzaming te 
versnellen en de energierekening te helpen 
verlagen. 

De verlaagde rente voor mensen die per jaar 
minder dan € 45.014,-- per jaar verdienen, blijft in 
ieder geval 2 jaar. Daarna wordt geëvalueerd of de 
maatregel langer nodig is. Voor de rente voor 
andere woningeigenaren gelden de normale 
mogelijkheden voor fiscale aftrek van de 
inkomstenbelasting. 
Deze regeling gaat in per 1 november 2022. 
Op www.nationaal warmtefonds 
Vindt u meer informatie zodra deze bekend is.  

https://www.boxtel.nl/nieuws/heb-ik-recht-op-energietoeslag-bureau-sociaal-raadslieden
https://www.boxtel.nl/nieuws/heb-ik-recht-op-energietoeslag-bureau-sociaal-raadslieden
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Seniorenvervoer Boxtel 
Vervoer van deur tot deur 
binnen Boxtel, Lennisheuvel, 
Esch en Liempde (en binnenkort 
ook Gemonde).  
Uw rollator kan mee. 

Aanvragen van ritten kan elke werkdag  

van 9.00 uur tot 13.00 uur op T 06 12518715 
(Als wij in gesprek zijn, kunt u de voicemail 
inspreken.) 

Ritten worden gereden van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Kosten zijn € 2,-- voor 1 enkele rit en € 15,-- voor 
een 10 rittenboekje. 

Wij komen de eerste keer bij u langs om alles goed 
uit te leggen en uw gegevens te noteren. 
Lees meer op: www.seniorenvervoerboxtel.nl  
Hans Mestrum 

Handwerkclub KBO Boxtel 50 jaar 
Afgelopen 15 september was de datum dat de 
handwerkclub echt 50 jaar bestond.  

Onze voorzitter Betsie van der Sloot en 
ondergetekende gingen langs met een grote doos 
bonbons om de club te trakteren. 

De dames waren heel tevreden over de verkoop 
tijdens de jaarvergadering en waren alweer lekker 
bezig met hun haak- of breiwerk. 
Tineke Nuesink 

 

Op bezoek bij Blusco 
Het was een leerzame bijeenkomst, waarbij we 
allerlei opdrachten kregen en ook allemaal 
mochten oefenen met het blussen van een brandje. 
Op 20 september kwamen 24 KBO-leden naar 
Blusco. Dit bedrijf geeft trainingen aan 
bedrijfshulpverleners en gaat ook naar bedrijven 
om te kijken of bijvoorbeeld hun evacuatieplan op 
orde is. 

We kregen eerst uitleg over de werkzaamheden en 
de mooie trainingslocatie. Er zijn daar veel situaties 
nagebouwd, een aantal appartementjes ingericht 
met meubels en een keukentje en diverse soorten 
bedrijfsruimten. Hier kan getraind worden met het 
blussen van allerlei soorten branden. 

Onze gastheer legde uit dat communicatie ook heel 
belangrijk is. De brandweerman die bij de brand is, 
moet aan zijn collega’s goed kunnen aangeven wat 
de situatie binnen is. 
We werden in vier groepen ingedeeld en kregen 
vier verschillende opdrachten om uit te voeren. Zo 
was er een opdracht, waarbij via communicatie met 
de portofoon, iets met lego in elkaar gezet moest 
worden. Dit bleek een pittige opdracht, die we in de 
daarvoor beschikbare tijd niet afkregen.  
De leukste opdracht vond ik toch wel een brandje 
blussen, waarbij iedereen zelf aan de beurt kwam. 
De aanwezigen vonden het een hele leuke en 
leerzame bijeenkomst en weten nu ook wat ze in 
het kader van brandveiligheid in hun eigen huis nog 
kunnen verbeteren.  
Tineke Nuesink
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Half jaar op de camping 
Zaterdag 26 maart zijn we weer op de camping.  
Het installeren van ons kampeerplekje duurt wel 
een paar dagen. We gaan een half jaar hier wonen 
om de camping te beheren.  
Wat een rust, wat een uitzicht. De blaadjes moeten 
nog aan de bomen en struiken komen en het is nog 
koud. ’s Avonds zetten we toch maar de kachel aan. 
Knus en gezellig. De eerste boekingen komen 
binnen.  

De eerste gast komt uit Zwitserland. Ze is alleen en 
loopt het Pieterpad. Later blijkt nog maar weer eens 
hoe deze wandel- en fietsroute in trek is.  
Er zal in het seizoen nog 98 keer, door wandelaars 
en fietsers, gevraagd worden naar een plekje voor 
hun trekkerstentje. 
Maar ook kampeerders met caravan of camper 
lopen of fietsen dit pad. Zij doen dat dan in etappes. 

Onder deze actievelingen zijn een aantal bijzondere 
gasten. Wat te denken van twee mannen van om en 
nabij de 30 jaar oud. Te voet met zo weinig mogelijk 
bagage, want hoe meer je bij je hebt hoe zwaarder 
de ballast. Een paar shirtjes, wat ondergoed en 
toiletartikelen. Beiden hebben een sabbatical 
genomen. Het zijn zzp’ers. Ze hebben 
vooruitgewerkt en zijn nu voor vier maanden 
onderweg naar Rome. 

Een stelletje uit Nieuw-Zeeland. Zij hebben al twee 
jaar geen baan meer, omdat zij op het vliegveld in 
Oackland werkten dat al twee jaar niet meer open 
is vanwege corona. Met hun vouwfietsjes zijn ze 
uiteindelijk, nu het vliegveld weer open is, naar 
Europa vertrokken. Ze verblijven minstens vier 
maanden hier en wellicht nog langer als ze hier een 
baan kunnen vinden. Het kan zomaar zijn, dat ze 
niet meer naar Nieuw-Zeeland terugkeren. 

Op een gegeven moment, ergens in augustus, komt 
er een echtpaar van ongeveer 60 jaar oud, op oude 
fietsen zonder ondersteuning langs. Ik zie ze en 
denk: wat hebben die weinig bij zich. Met op hun 
fietsen bijna versleten fietstassen. Een klein tentje 
en wat spulletjes om te kunnen koken. Nauwelijks 
extra kleding? Zij spreekt gebrekkig Nederlands, 
verder gaat alles in het Engels. Wat blijkt; ze zijn in 
Australië, waar ze wonen, op het vliegtuig gestapt 
zonder iets. Zijn in Amsterdam aangekomen en 
hebben daar hun fietsen en toebehoren gekocht 
om ruim zes weken door Nederland te fietsen.  

Op een weekend in september heeft een vereniging 
van ex-biologen zes kampeerplekken afgehuurd om 
daar met achttien tentjes, een grote tent, en 
vijfentwintig personen te kamperen. Zij willen de 
“Maasheggen” bezoeken en ontdekken.  

Er zijn een paar mensen bij van boven de tachtig 
jaar, die nog in trekkerstenten slapen.  
Ik wil er even bij vertellen dat de “Maasheggen” als 
oudste cultuurlandschap van Nederland gezien 
wordt.  

Dit landschap wordt al vernoemd in de Romeinse 
tijd. Bovendien is dit gebied een paar jaar geleden 
uitgeroepen tot Unesco-erfgoed. Ik heb gezorgd dat 
ze ’s avonds een kampvuurtje konden maken. 

Daarnaast hebben we veel leuke momenten 
beleefd, eigenlijk te veel om op te noemen. Nog wel 
vermeldenswaardig is dat we de beschikking 
hadden over een groot scherm dat ik een paar keer 
opgezet heb bij onze voortent om voetbal te kijken, 
waaronder België-Nederland en het EK voor 
vrouwen. Samen met een kampvuurtje, dan is het 
wat minder koud en de vrouwen komen er dan ook 
bij zitten. Sfeerverhogend! 

Al met al hebben we een boeiend halfjaar gekend 
met heel veel leuke mensen. Volgend jaar gaan we 
er weer voor. 

Zondag 2 oktober zijn wij, Johan en ik, weer terug in 
Boxtel. “Thuis”. Ons eerste thuis of tweede thuis? 
Langzaamaan lijkt het erop dat we Boxtel als ons 
tweede thuis ervaren. Maar ja, dan is er altijd nog 
de KBO waar we ons voor inzetten. 
Johan en Ad Vromans  
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ONDERHOUD 
NODIG AAN UW 

E-BIKE? 
 
 

Bij e-bike Specialist ELAN, Croonpassage 2 
(zie advertentie in dit blad) 

kunt u onderhoud uit laten voeren van 
1 november 2022 tot 1 maart 2023 

van €70,--  voor €50,-- 
Exclusief materialen, 

en op vertoon van uw KBO-pasje. 
 

Eerst een afspraak maken  
 T 0411212171 

 

 

Rondleidingen MUBO 
Zaterdag 29 oktober, 
12 en 26 november en  
10 december, op zondag 6 en 20 november en 
18 december zijn er rondleidingen door de 
vernieuwde vaste expositie in MUBO. 
De rondleiding start om 14.00 uur en duurt 
ongeveer 1,5 uur. De kosten bedragen €5,-- per 
persoon of €2,-- met een museumkaart. 
Aanmelden info@muboboxtel.nl of T 0616041898. 

Gimmese Smart 
Vrijdag 18 november en 
zaterdag 19 november 
om 19.30 uur verzorgt 
smartlappenkoor Gimmese Smart een optreden bij 
De Schuif in Gemonde. 

Dükerskoor 
Maandag 28 november smartlappenavond en op 
maandag 19 december een Kerst-inn bij 
Gemeenschapshuis De Rots. Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open om 19.15 uur. De toegang is gratis. 

Het Dükerskoor nodigt het publiek uit om mee te 
zingen en deelt daarvoor tekstbundels rond. 

Bezoek Vion (70 jaar KBO)  

Op 7 of 8 december brengen we een bezoek aan 
VION (voorheen ENCEBE). 
Het bezoek omvat een presentatie en een bezoek 
aan de fabriek. Ongetwijfeld hebben velen van u, 
misschien in het verleden, daar gewerkt en vinden 
het fijn om daar weer eens terug te zijn.  
Er is een maximum van 20 personen. Wilt u 
deelnemen dan kunt u zich aanmelden via e-mail 
70jaarkboboxtel@gmail.com 

Whisky-proeverij 
Op 14 oktober verzamelden zestien mensen 
(veertien mannen en twee vrouwen) zich voor de 
whisky-proeverij. Via Monique de Leijer is Bram van 
Glabbeek hiervoor benaderd en hij had daar wel 
interesse in. Bram is whisky-kenner en hij heeft ons 
allerlei wetenswaardigheden verteld over deze 
drank. In totaal hebben we zes verschillende 
whisky’s geproefd. 

 
Bij iedere slok kregen we de nodige uitleg over het 
productieproces, maar ook over de ingrediënten en 
hoe die verwerkt werden. We leerden dat elke 
toevoeging iets aan de smaak toevoegt. Zelfs de 
manier waarop de gerst gegroeid was, was van 
invloed op de smaak en of die veel of weinig suikers 
bevatte. Bij twee soorten whisky werden geur en 
smaak al snel herkend, maar bij anderen was het 
echt even zoeken. Wat ook opviel was dat 
bijvoorbeeld een toastje met zalm of een stukje 
pure chocolade invloed had op de smaakbeleving. 

 
De laatste whisky had een vrij rokerige smaak, maar 
die viel helemaal weg bij een toastje met roquefort. 
Alles bij elkaar een heel leerzame en interessante 
avond. Aan het eind van de avond vroeg Leo of we 
nog ideeën hadden voor een volgende bijeenkomst. 
Misschien een wijn-proeverij?  
Monique de Leijer heeft daar wel oren naar. Zij is 
vinologe en geeft regelmatig proeverijen. 

 

Rikie van Hirsel en Leo Reurings  

mailto:info@muboboxtel.nl
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Agenda november - december Bestuur en contactinformatie  
 
Kienen 
Dinsdag  15 nov.  De Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

Vrijdag 28 okt.  De Orion 13.30 uur 

Vrijdag 04 nov.  De Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  11 nov.  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag  18 nov.  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 

12 24 november 07 november 

 1 (2023) 22 december 05 december 

 2  26 januari 09 januari 

 3  02 maart 13 februari 

 4  30 maart 13 maart 

 5  27 april 10 april 

 6  25 mei 08 mei 

7/8 29 juni 12 juni 

   

 9  31 augustus 14 augustus 

10 28 september 11 september 

11 26 oktober 09 oktober 

12 30 november 13 november 

 

 

Voorzitter: 

Betsie van der Sloot-van der Heijden, T 0411631503 

Secretaris:  

Henk van den Langenberg T 0630860638 

Penningmeester: Frans Pennings 

E-mail: penningmeester.kboboxtel@gmail.com 

Bankrekening KBO-Boxtel: NL62 RABO 0108841960 

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 

Coördinatie Belastingservice KBO-Boxtel 

Alke de Vries, contactadres voor cliënten  

T 0411672461 E-mail alke@trumnet.nl 

Theo van Hamond, coördinator 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 3 okt. tot en met 13 maart 

tussen 14.30 en 17.00 uur 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 
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