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Van de voorzitter 
Als Seniorenvereniging KBO-Boxtel vieren wij dit jaar 
ons 70-jarig jubileum. In een jubileumjaar hebben we 
altijd speciale activiteiten, voor elk wat wils.  
In elk nummer van ONSBoxtel in 2022 zullen deze 
onder het kopje “70 jaar” worden vermeld. 

Nadat wij vanwege corona lange tijd hebben 
moeten thuisblijven, geen visite hebben mogen 
ontvangen en geen KBO-activiteiten hebben kunnen 
ondernemen, zijn deze activiteiten bijzonder 
welkom. We zijn blij om deze voor u te kunnen 
organiseren en vinden het elke keer weer geweldig 
als vele leden interesse hebben om deel te nemen. 
Niet alleen de activiteit is van belang, maar ook het 
weer samenzijn, het elkaar weer ontmoeten geeft 
veel voldoening. 

Na het vervallen van de corona-maatregelen 
ervaren wij een gevoel van vrijheid. Voor mij wordt 
dit gevoel wel overschaduwd door de oorlog in 
Oekraïne. De hele dag door worden we via radio en 
televisie op de hoogte gehouden van de nieuwste 
ontwikkelingen. Onvoorstelbaar dat zo dicht bij huis 
in Europa een land wordt vernield. Je krijgt de 
tranen in de ogen als je bedenkt dat het jouw 
partner, ouders, kinderen en kleinkinderen zouden 
zijn, die enkel met een tasje op de vlucht gaan en 
alles achterlaten op zoek naar een veilige 
bestemming. 

Ook in Nederland zijn de eerste Oekraïense 
vluchtelingen al gearriveerd en zullen er nog vele 
volgen. Laten wij hen gastvrij onthalen en noodhulp 
bieden. 
Ik besef dat er vele oudere leden zijn die zich door 
deze oorlog weer de jaren 1940-1945 herinneren. 
Door de beelden komen de angst, woede en 
onmacht weer naar voren. Steeds weer gespannen 
afwachten wat er komen gaat, leven van dag tot 
dag. Angst voor wat komen gaat, maakt het leven 
moeilijk en zwaar. Laten wij hopen dat het conflict 
met Rusland niet escaleert en Nederland er niet 
direct bij betrokken raakt. De bijkomende schade 
voor ons in de vorm van sterk stijgende prijzen van 
energie en levensmiddelen zijn vervelend, maar wij 
vormen wel een generatie die heeft geleerd  
“de touwtjes aan elkaar te knopen”. 

Laten wij, ondanks de aanwezige dreiging, pogen na 
corona ons leven weer op te pakken. Wij hopen dat 
onze (jubileum-)activiteiten daar een bijdrage aan 
kunnen leveren. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden,   voorzitter  
 

 
 

Van de redactie 
Wat fijn!!! Deze ONSBoxtel staat weer bol van KBO-
activiteiten. Zowel van Lennisheuvel als van Selissen 
zijn er leuke foto’s aangeleverd. 
Ook de cliëntondersteuners hebben weer van zich 
laten horen. U kunt ze inroepen voor allerlei 
soorten hulp. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het 
aanvragen van hulpmiddelen bij de gemeente. 
Maak gebruik van hun kennis!!! 
De fietsers gaan ook weer van start! Maar er is nog 
veel meer. In de ONSBoxtel leest u er van alles over. 
Veel leesplezier en u weet het: kopij is altijd 
welkom!!! 
De redactie van de ONSBoxtel wenst u alvast heel 
fijne paasdagen toe en heel veel gezelligheid samen 
met de activiteiten in dit jubileumjaar van KBO- 
Boxtel.  

 

Verder in dit nummer: 
Uit eten, Fietsen,70 jaar KBO Boxtel,  
Scootmobieltochten, SeniorenExpo, 

CBR, Contactmiddagen, Jaarvergadering, 
Puzzel, Agenda, Contactinformatie. 
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Uit eten met de KBO 
Uit eten bij restaurant “Lotus”, 
alleen voor KBO-leden. 
Omdat we voorlopig doorgaan met kleinere 
groepen hebben wij weer 2 datums gereserveerd. 

Woensdag 6 april om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 1 april. 
Woensdag 13 april om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 1 april. 

Woensdag 4 mei om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 1 mei. 
Woensdag 11 mei om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 1 mei.  

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

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

Op vrijdag 29 april om 12.00 uur is de lunch 
speciaal voor KBO-leden bij Elisabethsdael,  
Mgr. Bekkersstraat 6. 
Aanmelden vóór 22 april bij Sina van Alphen 
T 0411689285 of sinavanalphen@solcon.nl. 

Eucharistieviering in april 
Op vrijdag 1 april is er om 9.30 uur 
een eucharistieviering in 
De Walnoot ter intentie van de 
overleden KBO-leden van de wijk 
Selissen. Na de viering is er koffie. 

Fietsen met de KBO 
Wij gaan weer fietsen!!! 
Op woensdag 13 april is de 
eerste fietstocht van 2022  
Wij fietsen de Hoeveroute. 
Koffieadres:  
restaurant “Boerderij De Loonsebaan”  
voorheen “Den Heuvel” in Vught. 

Op woensdag 27 april de Kienehoefroute. 
Koffieadres: De Helden van Kien in Sint-Oedenrode. 

Vertrek vanaf de parkeerplaats van MEP, 
Molenwijkseweg. 
De 40 km vertrekt om 13.15 uur en de 30 km om 
13.30 uur. 

Excursie Kamelenboerderij in Berlicum. 
In het kader van 70-jaar Seniorenvereniging KBO- 
Boxtel en het 20-jarig jubileum van de fietsclub 
organiseert de activiteitencommissie op woensdag 
20 april een excursie naar de Nederlandse 
Kamelenboerderij van de familie Smits in Berlicum. 
Het is de enige kamelenmelkerij van Europa en de 
melk van deze boerderij is de enige die legaal 
verkocht mag worden in Europa. 

Programma: 
Ontvangst met koffie/thee en gebak. 
Uitgebreide presentatie over de kamelen. 
Rondleiding over het bedrijf en in de stallen. 
Gelegenheid om de kamelenmelk te proeven. 
Gezamenlijk vertrek met de fiets om 12.45 uur 
vanaf het Parkeerterrein van MEP aan de 
Molenwijkseweg. Als u met de auto komt, dient u 
om 13.50 uur bij de kamelenboerderij te zijn. 
Adres: Werstkant 16, 5258 TC Berlicum.  
Kosten: € 10,-- per persoon. Betalen bij de start op 
het parkeerterrein. Als u met de auto komt kunt u 
bij aankomst betalen aan Laura Bekers. 
Aanmelden voor 10 april, zowel voor de 
deelnemers die met de fiets als die met de auto 
gaan, bij: Laura Bekers, T 0623975497 of 
Email:  laurabekers55gmail.com 
Sina van Alphen, T 0411689285 of  
Email: sinavanalphen@solcon.nl  

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

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

Dansmiddag 
Op zondag 3 april bent u van harte welkom in 
gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7. 
U kunt tussen 14.00 uur en 16.30 uur gezellig 
dansen op de muziek van dansorkest Triple-X. 
We vragen van u, als lid van KBO-Boxtel, een 
bijdrage van 2 euro. U mag één introducé 
meebrengen, die dan 5 euro entree betaalt. 
 

 

Expositie 
In de bibliotheek wordt een expositie gehouden 
met beeldmateriaal van de KBO uit het verleden. 
Grote panelen die gemaakt zijn door Jan Swinkels. 
De datum is nog niet precies bekend. In de 
weekbladen komt te staan wanneer de expositie 
begint. 

Klassieke muziek 
Luisteren naar muziek. 
De eerste bijeenkomst is maandagmiddag 25 april 
van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Rots. 
Voor 9 mei staat de tweede bijeenkomst gepland. 

 

Mijn echtgenote en ik wonen sinds eind december 
2016 in Boxtel. Daarvoor hebben wij 46 jaar in 
Hengelo gewoond.  
Ook daar waren wij lid van de KBO. Ik ben daar ruim 
10 jaar secretaris van de afdeling Hengelo geweest. 
Daarna heb ik gedurende 13 jaar bijeenkomsten 
Luisteren naar klassieke muziek verzorgd. Ik 
vertelde dan wat over de componist van de te 
beluisteren stukken en lichtte deze kort toe.  
Ik ga dit ook in Boxtel doen. 
Paul Lebbink 

Een praatje met een bestuurslid of 
cliëntondersteuner 
Vanaf april kunt u op woensdag tussen 10.30 uur 
en 11.30 uur in de gemeenschapshuizen een praatje 
maken met een bestuurslid of cliëntondersteuner 
van KBO-Boxtel. U bent daar welkom voor een 
vraag, advies of een praatje. 

In De Walnoot op woensdag 6 april en 18 mei, 
De Rots op woensdag 13 april en 25 mei, 
De Orion op woensdag 20 april en 1 juni en bij 
Simeonshof op woensdag 4 mei en 8 juni. 

Fietstocht kamelenboerderij 
Op woensdag 20 april wordt een speciale fietstocht 
georganiseerd naar de kamelenboerderij in 
Berlicum. Meer informatie hierover kunt u elders in 
dit blad lezen. 

Floriade 
Op dinsdag 31 mei 
wordt een extra busreis georganiseerd naar  
de Floriade in Almere, een wereldtuinbouw- 
tentoonstelling die om de 10 jaar in Nederland 
gehouden wordt. Een dag op een prachtige locatie 
genieten van bloemen en planten en we kunnen 
kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen. 
U kunt zich opgeven tot 31 maart bij EMA reizen  
T 0402044145. Kosten € 85,-- per persoon. 
 

De volgende datums zijn ook al bekend: 
(Meer informatie hierover volgt) 

9 mei Bezoek aan de Moskee in de voormiddag 
16 mei Kennismaking met andere culturen.  
Deze middag gaat speciaal over Curaçao. 
12 juni Dansmiddag 
15 juni Bezoek Kamp Vught 
Tussen 11 juni en 3 juli Lunch in de spiegeltent 
7 juli Bezoek protestantse kerk 

Vergeet niet uw KBO-pasje mee te brengen!!! 

De werkgroep 70-jaar 

Namens de wijken: Ad Vromans T 0611919848 
Namens het bestuur: Tineke Nuesink T 0642119115 
Namens de activiteitencommissie:  
Leo Reurings T 0411676687 
Voorzitter: Betsie van der Sloot T 0411631503  
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Scootmobieltochten gaan weer van start 
Het is alweer 2 jaar geleden dat we de scootmobiel-
tochten hebben gereden. 
Van veel deelnemers kregen we de vraag: wanneer 
kunnen we weer? Gelukkig zijn de 
coronamaatregelen zo veranderd dat we weer 
scootmobieltochten kunnen gaan maken. 
We hebben besloten om op 4 mei, 1 juni, 29 juni, 
10 augustus en 31 augustus weer een tocht te gaan 
rijden.  

Uit oogpunt van veiligheid kan er maar een beperkt 
aantal deelnemers meerijden. 
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij  
Henk van Uden. Deze worden dan op de reservelijst 
geplaatst. Zodra er een plekje vrij is, kan iemand 
van de reservelijst mee.  

 

Graag opgeven via T 0629416874 of email 
henkenjeannne@kpnplanet.nl.  
We hopen dat dit jaar het weer meewerkt en dat 
we samen fijne tochten kunnen maken!!! 
Henk van Uden 

Correctie Jaarboekje 
Helaas zijn er enkele cijfers weggevallen bij het 
telefoonnummer van Leo van der Aa op pagina 14. 
Het moet zijn T 0618630727. 

Op pagina 37 staat bij Heilig Hartparochie Pastoor 
van Rossum, maar dat moet van Rossem zijn. 
Verder is er op die bladzijde bij een aantal 
telefoonnummers een 1 weggevallen. 
Sint Theresiakerk T 0411673012 
Gemeentehuis Boxtel T 0411655911 
Loket Wegwijs T 0411655990 
ContourdeTwern T 0411655899 
Algemeen Maatschappelijk Werk T 0411655321 

 

SeniorenExpo 
2022 

Omdat de SeniorenExpo in januari niet kon 
doorgaan, zou deze gehouden worden op zondag  
15 mei in de Koningshof in Veldhoven.  
Wegens een gebrek aan voldoende standhouders is 
ook deze expo helaas afgelast !!! 
Misschien volgend jaar weer een nieuwe editie? 
 

Distributie van de ONS en de ONSBoxtel 
Het was weer veel extra sjouwen, met de extra 
inlegvellen en de jaarboekjes bij de ONS en de 
ONSBoxtel van vorige keer. 

Dank aan de vrijwilligers die de stapels boekjes 
uitleggen en ook dank aan onze bezorgers!!! 
Waar zouden we zijn zonder deze bijzondere 
mensen. 

 

mailto:henkenjeannne@kpnplanet.nl
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Expositie 
“Historie van Esch” 
De glimlach van 
Brabant 
Van 2 april tot en met 17 juli 
organiseert Museum Boxtel de expositie: 
‘Historie van Esch’.  

MUBO is open van 13.00 tot 17.00 uur op zaterdag 
en zondag.  
Deze expositie is naar aanleiding van het 
samenvoegen van Esch en Boxtel op 1 januari 2021. 
Op zaterdag 2 april van het openingsweekend 
worden bezoekers getrakteerd op een gratis glas 
bier bij wijze van verbroedering tussen Esch en 
Boxtel. De expositie is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met de Heemkundekring De Kleine 
Meierij. 
De verbroederingsfeesten als het jaarlijkse 
Bierpompfeest, het Essche Boeltje en  
Friends of Europe Esch komen aan bod. 

Dat alles wordt gepresenteerd met foto’s en 
objecten die in bruikleen zijn gegeven door 
welwillende Esschenaren en Essche verenigingen. 
Ook het Noord-Brabants Museum, het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC), de Gemeente 
Boxtel en het Provinciaal Depot Bodemvondsten 
Noord-Brabant hebben hun steentje bijgedragen. 
Kortom een unieke verzameling aan objecten, die 
een bezoek aan de expositie meer dan waard is.  

Iedere bezoeker krijgt de Canon van Esch in een 
handzaam formaat gratis mee naar huis. 
Entree voor de expositie is € 4,-- (gratis met 
museumkaart). Voor kinderen vanaf 12 jaar € 2,--. 
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. 

Lezingen: 
Tijdens de looptijd van de expositie staan drie 
lezingen geprogrammeerd: 
Zondag 24 april om 11.15 uur door Ruud van 
Nooijen: “Mijn grootvader was 30 jaar 
veldwachter in Esch”. 
Zondag 15 mei om 11.15 uur door Boy Scholtze 
over het gedachtegoed van “Friends of Europe 
Esch”  
Zondag 10 juli om 11.15 uur over “de Romeinse 
opgravingen in Esch” door historicus  
Dirk Paagman.  

Wandelen met gidsen 
Ook kan men zich inschrijven voor een wandeling 
op 9 april of 21 mei naar Sancta Monica in Esch en 
terug. De wandeling start bij MUBO om 11.30 uur 
en duurt circa 3 uur. Onderweg vertellen de gidsen 
Marina van Dalen en Theo van Dooren over de 
bezienswaardigheden.  

Er is een kleine pauze ingelast in de terrastuin in 
Esch. Vóór de start van de tocht bent u vanaf 10.30 
uur al welkom in MUBO voor een kop koffie en een 
rondleiding door de expositie.  
Aanmelden voor de lezingen en/of de wandeling is 
verplicht en kan nu al op info@muboboxtel.nl of  
T 0616041898. 
Kosten voor een lezing of wandeling zijn € 5,--   
(met museumkaart € 2--). 

Rijbewijskeuringen CBR in 
Boxtel 
Een medische keuring voor het 
verlengen van uw rijbewijs is nodig 
wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een 
zogenoemd groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of 
vernieuwen, of wanneer u om medische reden een 
arts moet bezoeken van het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg in De 
Walnoot op woensdag 18 mei en 15 juni medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.  
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,-- 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de 
prijs € 70,--. 
Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend 
maken via RegelZorg: Gemakkelijk en snel via onze 
website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 
via de afsprakenlijn: T 0882323300. 

Voor het laten invullen van een rapport oogarts 
gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u 
ons. 

De Procedure 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de 
gaten en begin 5 maanden voor deze datum met 
het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook 
medisch gekeurd moet worden. 

De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op  
mijncbr.nl via DigiD met SMS- of App-verificatie. 
Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen 
bij de meeste gemeenten of via RegelZorg. 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u 
eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), dat de keuringsarts moet invullen. 
Op dát moment kunt u pas een afspraak maken 
voor de keuring. 
De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn 
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR. Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van RegelZorg 
www.regelzorg.nl   
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Contactmiddag Selissen 

Ongeveer 30 leden waren vrijdag 11 maart 
aanwezig op de contactmiddag Selissen. 
De aanwezigen vonden het fijn elkaar weer te zien 
en er werd aardig wat afgepraat. Het was een zeer 
geanimeerde en informatieve bijeenkomst. 

Het Platform Selissenwal legde uit wat ze allemaal 
gedaan hebben en nog doen. 
Ook de wijkondersteuner was aanwezig. 
Het is fijn om elkaar, buurtbewoners en platform 
Selissenwal, te kennen. Met elkaar kan er meer!!! 

Onze leden stelden heel wat vragen en er werd 
ruim de tijd voor genomen om daar uitgebreid op in 
te gaan. En dat alles natuurlijk onder het genot van 
een glaasje en een bitterbal. Wat fijn dat we weer 
bij elkaar kunnen komen!!! 

Contactmiddag Lennisheuvel 
Iedereen werd ontvangen met koffie of thee en een 
heerlijke appelflap. Daarna werden de ongeveer  

70 aanwezige leden, namens het bestuur welkom 
geheten door Mien Dekkers. Zij keek terug op de 
laatste twee jaar en stond daarbij ook even stil bij 
de overleden leden van onze vereniging. 

Daarna werd het tweede kopje koffie ingeschonken 
en konden we genieten van het optreden van Noud 
Bongers. Hij zong zijn zelfgeschreven liedjes in het 
Brabants dialect. Er werd volop meegezongen. 
In de pauze kon er lekker worden bijgepraat en 
werden een hapje en een drankje geserveerd. 
Wat fijn dat dat allemaal weer kon!!! 

Na afloop van Nouds tweede optreden werd 
iedereen nogmaals van een drankje voorzien en kon 
men nog even nagenieten. 

Contactmiddag Centrum 
Meezingen met Bert en Ria “Mexiiiiiico”, “ Huilen is 
voor jou te laat”, “ Het kleine café aan de haven” 
“Dans nog eenmaal met mij” enzovoort. Het kwam 
allemaal voorbij. Een heerlijke middag op 18 maart, 
in het Muziekhuis. 40 mensen mochten hier 
deelgenoot van zijn. Er werd flink meegezongen, 
mensen ontmoetten elkaar weer. Er was vooral veel 
vrolijkheid. Misschien de opluchting dat het weer 
kon? Wat maakt het uit, wij van de wijkcommissie 
zagen mensen genieten en daar gaat het toch om.  
Er waren ook nieuwe gezichten te zien en dat doet 
ons erg deugd. We zien dit als een aanmoediging 
om door te gaan met dit soort activiteiten. Het 70-
jarig jubileum geeft daar voldoende ruimte voor en 
iedereen kan daarnaar uitkijken. Alle mensen die 
deze middag tot een succes hebben gemaakt: 
vrijwilligers, bezoekers, Bert en Ria, willen we 
bedanken. Hier worden we echt vrolijk van.  
Tot ziens bij de volgende gelegenheid.  
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Prikkelarme Training 
Wanneer een Prikkelarme Training? 
Wij bij LIJV vinden het belangrijk dat, als u sneller 
overprikkeld raakt, u toch pijnvrij kunt bewegen. 
Het kan zijn dat u door bepaalde aandoeningen 
zoals een herseninfarct, hersenbloeding, autisme of 
burn-out liever traint zonder te veel lawaai en 
drukte. Dan is Prikkelarme Training echt iets voor 
u!!! 
Waarom Prikkelarme Training??? 

• De muziek staat zacht of uit. 

• Iedereen komt om rustig te trainen. 

• Er is een maximumaantal deelnemers. 

• Op een veilige manier bewegen met veel 
afwisseling en uitdaging. 

• Rustige professionele begeleiding met kennis 
over neurologie. 

• Veel oog voor blessurepreventie en directe tips. 

• Een vaste dag en tijd van de training. 

Onze Prikkelarme Trainingen 
Wij merken dat bij sommige aandoeningen of bij 
bepaalde doelgroepen een sportschool te druk kan 
zijn. Dit vinden wij jammer, omdat iedereen lekker 
moet kunnen sporten en bewegen. Met onze 
Prikkelarme Training zijn wij er speciaal voor u om 
in een rustige omgeving te werken aan uw conditie, 
kracht en lenigheid. Hierdoor werk je aan een actief 
welbevinden. Naast intensieve begeleiding krijgt u 
van ons een trainingsschema, helemaal op maat 
gemaakt voor u. Prikkelarme Training is voor 
iedereen en voor alle leeftijden. 

Onze aanpak 
Wanneer u aan onze Prikkelarme Trainingen deel 
wilt nemen, plannen we een intake van een uur om 
uw gezondheid en conditie in kaart te brengen. We 
bespreken uw persoonlijke wensen en doelen en 
maken een trainingsschema voor u op maat. Daarna 
start u in een vaste groep, die wekelijks op dezelfde 
tijd traint. Samen bewegen met een doelgroep met 
dezelfde intentie is fijn. Wij hopen ‘een stok achter 
de deur’ te zijn om u te motiveren om toch samen 
met anderen te trainen. 

Zonder verwijsbrief 
U kunt bij ons terecht zónder verwijsbrief of na 
verwijzing van uw huisarts of specialist. 
Mocht u interesse hebben, mail of bel ons dan 
gerust: secretaritaat@lijv.nl of T 0850064880. 
Pien van Bommel,  LIJV Fysiotherapie 

Commercie 
Van de week kocht ik takken in de knop. Ik vind dat 
echt voorjaar. Ik heb ze in de vaas gezet en er 
paaseieren aan gehangen. 

 
 

Terwijl ik dat deed, kwam de gedachte bij mij op 
hoe de commercie de bijzondere dagen heeft 
overgenomen. Denk aan Moederdag en wat te 
denken van Valentijnsdag! Ga zo maar door. 

Moederdag was vroeger een tekening van de 
kinderen en nu… wat een cadeaus!!! 

Valentijnsdag, dat kenden we niet. Nu zijn de rozen 
rond die dag niet te betalen!!!  

Ik was daar niet zo gevoelig voor, dacht ik. Maar als 
ik in mijn doos kijk, waar die speciale dingen in 
zitten, dan schrik ik toch. Die paaseieren dus, iets 
voor Halloween en nog meer van die “speciaal 
verbonden rotzooi.” De commercie bereikt mij dus 
ook!  

Onder dit gemijmer over vroeger sta ik wel mijn 
paastakken te versieren. Wat staat dat gezellig! 
Misschien toch maar af en toe wat meegaan met de 
commercie??? 

Aleid Penning  

mailto:secretaritaat@lijv.nl
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Aanvragen van een alarminstallatie 

Wist u dat? 
U als lid van de KBO kunt genieten van allerhande 
voordelen, zoals activiteiten die in deze ONSBoxtel 
staan.  
Maar wist u óók dat u hulp kunt vragen bij het 
aanvragen van een alarminstallatie??? 
Regelmatig worden wij gevraagd om mee te helpen 
met het aanvragen van een persoonsalarmering. 
Wij gaan dan altijd even op bezoek voor een 
gesprek over de precieze wensen. 

Is de alarmering nodig voor medische zaken zoals 
zuurstof of een infuus? Dan moet de aanvraag via 
de huisarts gaan en voorgelegd worden aan de 
ziektekostenverzekering. Wij kunnen dan wel 
helpen met de aanvraag daarvan. 

Een sociale alarmering (bijvoorbeeld als iemand 
bang is om te vallen, of alleen woont) is het geen 
Wmo-voorziening en wordt dus niet door de 
gemeente vergoed. Er zijn dan verschillende 
mogelijkheden. 

We kunnen een aanvraag doen via Vivent, CSi 
service, en de Zorgwinkel. 
Vivent is het duurste, CSi is de middenmoot en de 
Zorgwinkel Liduinahof in Boxtel, heeft het Wuzzi 
Alert Mobiel Alarm en is tevens de goedkoopste. 

Bij alle drie de aanbieders koop je een mobiel 
alarmapparaatje. Dat kan een hanger of een 
horloge in allerlei kleuren en verschillende maten 
zijn. 

Maandelijks betaal je abonnementskosten. Deze 
zijn ook het meest voordelig bij de zorgwinkel. 
Bij de zorgwinkel hebben ze alle verschillende 
apparaatjes op zicht.  

Bij aflevering wordt het apparaatje in de winkel 
geactiveerd. Tevens wordt gevraagd naar twee 
contactadressen.  

Ik heb onlangs twee alleenstaande vrouwen 
gesproken die via de zorgwinkel een 
persoonsalarmering hadden. Zij waren tevreden en 
voelden zich zowel in huis als buitenshuis veilig. 
Irma Gommers, Wmo-cliëntondersteuner 

 
 

Doe’k speelt een middagvoorstelling op 21 april en 
avondvoorstellingen op 22 en 23 april in Theater 
de Speeldoos Vught. Komt u ook? Kaarten zijn te 
bestellen via www.vanwieisdiestring.nl of 
https://theaterdespeeldoos.nl/. 

Het is weer bijna Pasen 
Elke dag van ontwaken, van wakker worden, 
gewekt worden, is een dag om wakker te leven, 
opgewekt, het goede verwachtend. 

Elke dag van opstaan, uit slaap vandaan, de nacht 
voorbij, is een dag om te danken om verder te gaan, 
om vreugde te schenken. 

Elke dag kan een paasochtend zijn  
tot het vreemde in ons bestaan komt  
de pijn, het gemis, de ziekte van de dood,  
tot de ochtenden zwaar zijn. 

Dat er dan mensen zijn die voor ons opstaan, 
die bij ons staan,  
die de dag verlichten. 

 

Ik wil alvast iedereen een fijne Pasen toewensen. 
Laten we er zijn voor elkaar. 
Harry van den Tillaart.  

http://www.vanwieisdiestring.nl/
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Wandelen in de natuur, daar word je toch 
zo blij van 
Ga er even tussenuit als het kan. 
Even de rust om je heen. 
Ga je liever samen of alleen? 
Doe je het alleen voor de rust  
of toch ook voor het bewegen, 
liever in de zon of dan toch weer de regen? 

De regen kan ook lekker zijn om even uit te razen. 
Hoeveel energie je daarvan krijgt,  
dat gaat je verbazen. 
Of kies je toch liever de zon?  
Het is fijn als dat even kon. 
Gewoon het weer waar je van houdt,  
dan is elke dag wel van goud. 
Maar helaas hebben we het weer niet voor het 
kiezen. 
Daarom moet je elke kans pakken die je kan  
en geen mooie dag verliezen. 

 
Als je wandelt luister dan eens  
naar de geluiden om je heen. 
Ga naar buiten meteen, 
op het moment dat de zon al scheen. 
Hoe heerlijk is het gevoel  
om even er tussenuit te zijn? 
Dat gevoel van vrijheid is toch zo ontzettend fijn. 
Het kan in het bos zijn  
of toch weer op een mooi paadje, 
En geniet van elk blaadje. 
Waar je overheen loopt, of dat je ziet vallen, 
Of geniet je meer van een ander land met 
watervallen. 
 

Ondanks dat we niet in het mooiste land leven, 
kun je van elke dag genieten door te wandelen  
en nieuwe avonturen te beleven. 
Of houd je toch niet zo van wandelen en meer van 
fietsen. Maar ga niet alleen maar “nietsen”. 
Doe iets buiten, want dat is gezond voor je geest  
en je lichaam. 
En stop eens even onderweg bij een struikje met 
een braam. 
Geniet wat de natuur voor je te bieden heeft. 
Je ziet dat je veel sportiever wordt  
en je naar het volgende doel streeft. 
Stel doelen om ergens naar toe te gaan, 
Misschien hier ergens ver vandaan. 
Het belangrijkste is dat je jezelf kan uitdagen  
en buiten gaat genieten, 
En laat geen kans voorbij schieten. 
Hoor de vogels, het waaien van de bomen of het 
kraken van de takken, 
of ga even op een bankje zitten om je kans te 
pakken. 

Door nou echt te genieten hoe mooi fietsen of 
wandelen kan zijn. 
Of van de vogels of dieren,  
zoals het rennen van een konijn. 
En als je na het wandelen of fietsen dan thuis komt 
na een mooi dag. 
Ga je vanzelf zien, je krijgt een lach. 
Je hebt een frisse neus gehaald en kan nu even 
chillen. 
Want dat is ook belangrijk en pak die kans,  
want je gaat niet de tijd verspillen. 
Een momentje om echt mooi bezig te zijn  
en je voelt je weer voldaan, 
Dus begin elke ochtend met een wandeling of 
fietstochtje en kijk naar de dingen die je hebt 
gedaan. 
Want eerlijk, na zo’n fietstochtje of wandeling voel 
je je toch weer veel beter. 
Want als je dit niet doet, word je minder blij en dat 
helpt voor geen ene meter. 

Iris (15 jaar) Ingezonden door een trotse oma, die 
lid is van onze vereniging.   
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Impressie van de jaarvergadering 
Meer dan 120 leden waren 15 maart aanwezig in de 
Walnoot bij de jaarvergadering van KBO-Boxtel. 
Wat een goede opkomst. Het verslag van deze 
vergadering komt te zijner tijd. Hier volgen wat 
hoogtepunten. 

Dank aan Jan Verhoeven. Hij is penningmeester ad 
interim en heeft prima werk geleverd, na het 
overlijden van Corrie van der Laar. De verwachting 
is, dat er in juni een nieuwe penningmeester 
benoemd kan worden. 

In deze vergadering is Henk van den Langenberg 
benoemd tot secretaris!!! Helaas kon Henk niet 
komen in verband met corona. De redactie hoopt 
hem in het volgend nummer aan u voor te stellen. 

Na de vergadering was de feestelijke opening van 
het jubileumjaar. We kregen een heerlijke traktatie 
en van KBO-Brabant een bonbon met 70 erop. 

Daarna was er nog gezellige muziek van Geertje en 
Harrie Schellekens, waarnaar onder het genot van 
een drankje en een hapje werd geluisterd en/of 
meegezongen! 
Al met al was het een zeer geanimeerde 
bijeenkomst. 

Aleid Penning 
 

Eucharistieviering  
ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van 
Seniorenvereniging KBO-Boxtel in de  
Sint Theresiakerk in Lennisheuvel. 
De viering werd opgeluisterd door het Sint 
Theresiakoor onder leiding van Will Sep en het koor 
Lencante, begeleid door Karel Langenhoff en Tom 
Baars. Met als voorganger Harry van den Tillaart. 

 
Betsie heette iedereen van harte welkom in de 
viering met als thema Samen op weg.  
Ze keek terug op 70 jaar KBO en gaf daar bij aan dat 
er in die tijd ontzettend veel veranderd was. Van 32 
alleen mannelijke leden, naar 2000 leden, waarvan 
ongeveer 700 mannen en 1300 vrouwen. 
Er werd stilgestaan bij de betekenis van de kerk 
toen en nu in deze tijd. 

De pastor benadrukte ook dat een mens alléén niet 
zoveel kan opbouwen. Dat samenwerking een 
betere wereld geeft, als mensen elkaar aanvullen en 
talenten elkaar versterken. We hebben elkaar 
nodig. KBO: Kom Bij Ons!!! 
Na de viering werd er gezellig nagepraat en was er 
voor iedereen koffie of thee met iets lekkers. 
Een mooi begin van dit jubileumjaar. 
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Puzzel 1 
Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster  
2 guitig; klimwerktuig; nobel 3 metaal; 
avondkleding; balletrokje; ik 4 kleur; opvoering; 
godsdienst 5 eentonig; pausennaam; kruiderij  
6 aan zee; kier; boom; putemmer 7 tongstreling; 
land in Afrika; graag 8 persoonlijk 
voornaamwoord; stoomschip; Italiaans gerecht; 
kosten koper; een zekere 9 loterijbriefje; 
zangstuk; wachthuisje; fideel 10 Engels bier; 
stierenvechter; vlak 11 gewicht; persoon; bloem; 
tennisterm 12 tennisterm; jaargetijde; fiasco; 
hectare. 

Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag 2 profeet; 
werelddeel; brandstof 3 zowat; woonschip; 
loopstok 4 rooms-katholiek; Europese taal; 
koraaleiland 5 op de wijze van; gevolg; Europese 
hoofdstad 6 sappig; vulkaan op Sicilië; land in Azië  
7 staat in Amerika; plaats in Italië; takje 8 en 
dergelijke; vrucht; behoeftig mens 9 mannelijk 
dier; rivier in Rusland; bandiet 10 dierentuin; vis 
11 sortering; opdracht; ijshut 12 man van adel; 
Grieks eiland; a priori 13 Frans lidwoord; draad; 
bijbels figuur 14 overal; laan; bijbels figuur. 
 

Puzzel 2 
Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; 
rookgerei 2 Australische struisvogel; brandstof; 
stand 3 Engelse graanjenever; mannelijk varken; 
blauw-paars; plaats in Gelderland 4 dierentuin in 
Amsterdam; zonder haar; pus 5 nogal groot; 
duivenhok; cowboyfilm 6 trekdier; naar mens; 
witjes; bevlieging 7 vrouwtjesschaap; schatten; 
opplakbriefje 8 namelijk; als onder; tuinvogel; 
oxidatie 9 lage mannenstem; haspel; afgebroken 
stuk; pausennaam 10 gravure; pijnlijk ongemak; 
schaakstuk 11huidplooi; bloeimaand; Scandinaviër; 
100 vierkante meter 12 erfelijke factor; familielid; 
warme luchtstreek. 

Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan 2 
Arabische vorst; afsluiting 3 ontstekingskoord; 
uitblinker; provinciehoofdstad 4 water in Friesland; 
eethuis; opbergplaats 5 plaats in Gelderland; 
onbuigzaam; Zuid-Amerikaans lastdier 6 bergtop; 
honingbij; voorteken 7 Russisch gebergte; Oosters 
tapijt; ijzeren mondstuk 8 loofboom; sneeuwval; 
smekend verzoek 9 dakbedekking; deel v.h. 
bestek; oevergewas 10 niets uitgezonderd; 
wilddief  
11 druppel; drietal; licht bootje 12 bekeuring; 
welpenleidster; a priori 13 eetbare stengelplant; 
uitbouw aan een huis 14 wending; zuiver gewicht; 
naaldboom. 

 
Oplossing puzzels ONSBoxtel nr. 3 maart: 
Stormwind 
Narcissen 
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VerhaalTijd in Bibliotheek Boxtel  
Ontmoeting, ontspanning en verhalen delen: daar 
draait het om bij deze gratis voorleesactiviteit voor 
volwassenen. Hebt u zin in een gezellig uurtje op 
vrijdag? Kom dan luisteren naar een mooi verhaal in 
de bibliotheek. Tijdens VerhaalTijd worden iedere 
eerste vrijdag van de maand door vrijwilligers 
verhalen en/of gedichten voorgelezen onder het 
genot van een gratis kopje koffie. Iedereen is van 
harte welkom. 
Samen naar een verhaal luisteren levert plezier, 
nieuwe ontmoetingen en ervaringen op. 
We delen vaak meer met elkaar dan we weten. De 
bibliotheek is een mooie plek om mensen en 
verhalen samen te brengen. Komt u ook?  

Reserveren is wel verplicht. 
In Bibliotheek Boxtel van 11.00 tot 12.00 uur op 
Vrijdag 1 april, vrijdag 6 mei en Vrijdag 3 juni.  

Meer informatie: https://huis73.op-
shop.nl/49/verhaaltijd/vanaf/04-02-2022 

Bingo in Elisabethsdael 
Elke tweede dinsdag van de maand is er een bingo- 
middag in Elisabethsdael.  
Dus op 12 april en 10 mei om 14.00 uur is iedereen 
welkom. Kosten zijn € 5,50, dit is inclusief 1 kopje 
koffie met iets lekkers, en 1 bingokaart.  

Biobest Plus+ Films 

Licorice Pizza 
Donderdag 7 april om 15.00 uur 
Vrijdag 8 april om 13.30 uur 
Licorice Pizza vertelt het verhaal van 
Alana Kane (Alana Haim) en Gary 
Valentine (Cooper Hoffman), die in 1973 opgroeien 
en verliefd worden in de San Fernando Valley. 

The Duke 
Donderdag 14 april om15.00 uur 
Vrijdag 15 april om 14.00 uur  
In 1961 stal Kempton Bunton, een 
60-jarige taxichauffeur, Goya's 
portret van de hertog van 
Wellington uit de National Gallery 
in Londen. Het was de eerste (en nog steeds de 
enige) diefstal uit de geschiedenis van het museum. 
In zijn losgeldbrieven schreef Bunton dat hij het 
schilderij zou teruggeven op voorwaarde dat de 
overheid ermee zou instemmen om gratis televisie 
te verstrekken aan ouderen 
Toegangsprijs €8,- incl. koffie/thee. 

Royal Opera House: 
La Traviata 17 april 
Het Zwanenmeer 22 mei 
Kijk ook op https://www.biobest-theater.nl/ 

Voorjaarsconcert 
Zondag 3 april om 14.00 uur in de Meander in Sint-
Michielsgestel zingt het Gestels Gemengd Koor, 
onder leiding van Wilma van der Schoot, begeleid 
door Margret Bekkers op de piano, met als soliste 
Judith Roelofs. De entree is gratis.  

https://huis73.op-shop.nl/49/verhaaltijd/vanaf/04-02-2022
https://huis73.op-shop.nl/49/verhaaltijd/vanaf/04-02-2022
https://www.biobest-theater.nl/
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Bestuur en contactinformatie Agenda   
 
Kienen 
Dinsdag  05 april  de Walnoot 14.00 uur 

Dinsdag  19 april  de Rots 14.00 uur 

Dinsdag  03 mei  de Walnoot 14.00 uur 

Dinsdag  17 mei  de Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

Vrijdag  08 april  de Orion 13.30 uur 

Vrijdag  15 april  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag  22 april  de Rots 13.30 uur 

Vrijdag  29 april  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag 06 mei  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  13 mei  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag 20 mei  de Rots 13.30 uur 

Vrijdag 27 mei  de Orion 13.30 uur 

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 

 5 28 april 11 april 

 6 25 mei 09 mei 

 7 30 juni 13 juni 

 8 28 juli 11 juli 

 9 25 augustus 08 augustus 

10 29 september 12 september 

11 27 oktober 10 oktober 

12 24 november 07 november 

 1 (2023) 22 december 05 december 

 
 

Voorzitter: 

Betsie van der Sloot-van der Heijden, T 0411631503 

Secretaris: Henk van den Langenberg 

Penningmeester:  

E-mail: penningmeester.kboboxtel@gmail.com 

Bankrekening KBO-Boxtel: NL62RABO0108841960 

Bestuurslid en waarnemend voorzitter: 

Leo Reurings, T 0411676687 

Bestuurslid en waarnemend secretaris: 

Gerard Buiks, T 0411675171 

E-mailadres secretariaat KBO: 

kbo.boxtel@gmail.com 

Website: www.kboboxtel.nl 

Ledenadministratie: 

Sina van Alphen, T 0411689285 

E-mail: sinavanalphen@solcon.nl 

Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners Wmo 

T 0618902271  

Steunpunt Ouderenmishandeling, waaronder 

financiële uitbuiting 

Voor advies kunt u bellen met  

Veilig Thuis Brabant Noordoost, T 0882439300 

Coördinator bezorging ONSBoxtel 

Leo Reurings, T 0411676687 

Coördinator Belastingservice KBO-Boxtel 

Theo van Hamond, T 0411671647 

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

Klussendienst: 

Rien van Hemmen (Selissen), T 0411676012 

Henk van der Schoot (Oost), T 0411684870 

Naaiwerk:  

Mevrouw Vromans, T 0411672089 

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

tussen 14.30 en 17.00 uur  

kunt u naaiwerk brengen of ophalen. 

Computerhulp: 

Ton Schelle, T 0411675871, 

E-mail: ton_schelle@yahoo.com 

Inloopspreekuur SENIORWEB:  

Op dinsdag tussen 15.00 en  

17.00 uur in de bibliotheek 

of via seniorweb.nl/thuis-online. 

Ledenvoordeel 
Zie website www.kboboxtel.nl pagina ONSBoxtel 
 
 

Locatie Adres Telefoonnr. 

Muziekhuis Passage Riche 4 0411212231 

de Orion Lennisheuvel 56 0411674474 

de Rots Nieuwe 
Nieuwstraat 7 

0411673838 

de Walnoot Reginahof 1 0411673485 

HobbyCentrum 
Boxtel 

Baroniestraat 
105 en 105a 

0411210355 

de redactie is bereikbaar via e-mail 

redactie.kboboxtel@gmail.com 

Aleid Penning, Helma Rombouts, 
 Jac van Wanroij, Rikie van Hirsel 

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

