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Van de voorzitter 
70 jaar verleden en heden!!! 
In 1952 werd de organisatie van bejaarden in Boxtel 
opgericht, door en voor mannen die niet meer 
deelnamen aan het arbeidsproces. Het logo was de 
Keistamper. Wellicht omdat Jas de Keistamper 
vanaf 1949 als reus de Boxtelse samenleving 
toespreekt en een echt mannenberoep heeft. 

De 32 leden betaalden 25 cent contributie per 
maand. Belangrijke speerpunten werden 
besproken: huisvesting, ouderdomsvoorziening en 
ontspanning. Mannen wilden meedenken over de 
huisvesting. Er was namelijk een groot tekort aan 
woningen. Vele jonggetrouwde stellen woonden in 
bij de ouders. 
Per 1 januari 1957 kregen 65-jarigen AOW. 
Vanaf 1924 was per wet geregeld dat vrouwen op 
de dag van het huwelijk ontslagen werden uit 
overheidsfuncties om een toegewijde echtgenote, 
moeder en huisvrouw te zijn. 
Tot 1956 waren getrouwde vrouwen 
‘handelingsonbekwaam’ en moesten zij hun man 
om toestemming en geld vragen als ze bijvoorbeeld 
kleding of apparaten wilden kopen. Van gelijke 
rechten was geen sprake. Ook konden ze geen 
verzekeringen afsluiten of geld van de bank halen. 
Alleen voor de dagelijkse boodschappen kreeg de 
vrouw huishoudgeld. Want, zo omschreef het 
tijdschrift Vrij Nederland in 1949: … de man kan 
moeilijk de hele dag thuisblijven om bakker en 
melkboer te betalen. Hij heeft wel wat beters te 
doen. Met regelmaat stond een advertentie in de 
krant: ‘schulden door mijn vrouw gemaakt worden 
door mij niet betaald’. 

Door de jaren heen zijn de aandachtspunten van 
onze seniorenvereniging wel verbreed, maar het 
huisvestingsprobleem is nu ook een zeer grote zorg. 
We proberen in de gemeente, als afdeling via de 
werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel, mede 
zorg te dragen voor het aantal beschikbare 
woningen voor senioren. 
Eén ding is in die 70 jaar niet veranderd. 
De vereniging heeft vanaf het eerste begin een 
bestuur gehad om de vereniging te besturen!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de afgelopen 70 jaar hebben vele bestuursleden 
zich daarvoor ingezet. 
Nu, na 70 jaar, hebben we al enkele keren een 
oproep geplaatst om het algemeen bestuur en de 
wijkcommissies te versterken. 

Ook nu is een bestuur van belang!!! 
Misschien denkt u, als u dit leest, dat u degene bent 
die zich enkele jaren voor onze vereniging wil 
inzetten. We willen met voldoende bestuursleden 
op weg gaan naar het 75-jarig bestaan. We rekenen 
op uw medewerking. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden, voorzitter 

 

Van de redactie  

Na 2 jaar ligt er weer een ONSBoxtel voor u, vol met 
activiteiten van KBO Boxtel. Hij staat bomvol met 
activiteiten. Natuurlijk moeten wél de regels in acht 
worden genomen, maar toch!!! 
Het was voor de redactie zelfs puzzelen hoe alles 
erin te krijgen. De redactie vindt dat alleen maar 
fijn. In alle wijken is er een contactmiddag, de 
activiteiten van het 70-jarige bestaan gaan van 
start. Kortom, er gebeurt van alles om elkaar weer 
te ontmoeten. De meesten van ons hebben dat 
gemist. De redactie wenst u veel genoegen met wat 
u weer kunt gaan doen en natuurlijk ook veel 
leesplezier met de ONSBoxtel van maart.   

 

Verder in dit nummer: 
Uit eten, Floriade, Contactmiddagen, 

70 jaar KBO Boxtel, Puzzel, 
Agenda, Contactinformatie. 
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DE BIJEENKOMSTEN GAAN ALLEEN DOOR 
VOLGENS DE DAN GELDENDE RIVM-REGELS 

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. 
De eerste 25 aanmeldingen gaan naar 2 maart. 
De tweede avond wordt op 9 maart gehouden. 

Woensdag 2 maart om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 28 februari. 
Woensdag 9 maart om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 28 februari.  
Woensdag 6 april om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 1 april. 
Woensdag 13 april om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 1 april. 

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 25 maart en 29 april om 12.00 uur is de 
lunch speciaal voor KBO-leden bij Elisabethsdael, 
Mgr. Bekkersstraat 2. 
Aanmelden vóór 18 maart en 22 april bij Sina van 
Alphen T 0411689285 of sinavanalphen@solcon.nl. 
 

Themamiddagen Gezondheid 
De afgelopen 4 weken hebben wij elke vrijdag een 
onderwerp over gezondheid gehouden. 
Ergotherapie Is er niet alleen maar voor 
hulpmiddelen, maar ook voor voorlichting en hulp 
bij het aanvragen van hulpmiddelen. Ook kijken in 
en om je huis hoe het leven gemakkelijker is als het 
allemaal wat moeilijker gaat. 
Gezonde voeding en dieet. Met gezonde voeding 
kun je heel wat aandoeningen en ziekten 
voorkomen en zonder of met minder medicijnen 
verbeteren. Iedereen boven de 70 jaar moet 
eigenlijk extra vitamine D innemen. Voor allerlei 
vragen en begeleiding kun je een beroep doen op 
de diëtiste. 
Op het moment dat deze kopij binnen moest zijn, 
volgden nog 2 middagen namelijk Sporten en 
bewegen en Valpreventie/vallen en medicijnen. 

Reactie van een paar bezoekers van de 
tweede themamiddag Gezondheid 
Naar aanleiding van ons bezoek in de Walnoot 
afgelopen vrijdag een korte reactie. Als nieuwe 
bewoners in Boxtel was het voor ons de eerste keer 
dat we bij een bijeenkomst van de KBO waren. Het 
thema gezonde voeding en dieet had onze 
belangstelling. Wat bijzonder opvallend was bij 
binnenkomst, was de hartelijke ontvangst en de 
aanbieding van koffie en thee. 
Over het geboden programma, aangeboden door 
de twee dames, alleen maar lof. Niet alleen 
deskundig maar ook gezellig en ontspannend. 

Nieuwe penningmeester Kring Boxtel 
Kring Boxtel omvat de KBO-seniorenverenigingen 
van Boxtel, Liempde en Esch. 
Door het overlijden van Corry van de Laar was de 
functie van penningmeester in het kringbestuur 
vacant. Peter Beekhuizen van KBO-afdeling Esch 
gaat deze taak op zich nemen, waarvoor wij hem 
dank zeggen. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden, voorzitter 

 

100 jaar 
Felicitaties voor mevrouw Lenie 
Dimmers-Siebel die op  
1 februari 100 jaar is geworden.  
Namens KBO Boxtel kreeg ze 
mooie bloemen en van KBO-
Brabant heerlijke chocolade. 
Mevrouw Dimmers is 100 jaar 
geleden geboren in de Molenstraat en heeft 
nagenoeg haar hele leven met plezier in Boxtel 
gewoond. Ze woont nog steeds zelfstandig en 
geniet volop van het leven, samen met haar familie, 
vrienden en kennissen. 

Eucharistieviering 
Zondag 6 maart is er om  
10.30 uur een eucharistieviering in 
de Sint-Petrus Basiliek ter intentie 
van de overleden KBO-leden van de 
wijk Oost. 

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.  

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
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Uitnodigingen contactmiddagen. 
Houdt u zich aan de dan geldende 
coronamaatregelen!!! 

Contactmiddag Lennisheuvel 
Op vrijdag 4 maart 13.30 uur in de Orion. 

Programma: 
Om 13.30 uur ontvangst met koffie/thee. 
We evalueren het afgelopen jaar 2021 
en kijken naar het nieuwe jaar 2022. 
14.15 uur Optreden van Noud Bongers 
met sketchjes, liedjes en gitaarspel. 
Veel humor en gezelligheid. 
Pauze om 15.15 uur. 
15.30 uur tweede optreden van Noud Bongers. 
Er is een hapje en een drankje. 
Noud Bongers zorgt voor een gezellige sfeer. 
Rond 16.45 uur sluiten we deze middag af. 

U bent van harte welkom vanaf 13.15 uur 
in de Orion. De toegang is gratis. 

Verplicht aanmelden vóór 1 maart bij: 
Mary Maas: T 0411-675807 
Claudine Daverveld: T 0411-685138 
Mien Dekkers: T 0411- 677559 
Wijkcommissie Lennisheuvel 
 

Contactmiddag Wijk Selissen 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 
contactmiddag van KBO wijk Selissen 
op vrijdag 11 maart 2022 in de Walnoot, 
Maria Reginahof 1, aanvang 13.30 uur 

Programma: 

13.00 uur Zaal open ontvangst met koffie en  
  wat lekkers 

13.30 uur Opening 

13.40 uur Presentatie “Werkzaamheden van  
  actie team Selissen “ 

14.10 uur Pauze met consumptie 

14.30 uur Presentatie “Platform Selissen “ 

15.00 uur  Consumptie met traktatie 

15.30 uur Afsluiting 

Als wijkbewoners van de wijk Selissen willen we 
elkaar informeren over de verschillende en 
toekomstige ontwikkelingen in de wijk. 

In de wijk zijn verschillende werkgroepen actief. 
Een goed onderling contact en informatie is van 
essentieel belang voor een goede samenhang. 

U bent van harte welkom. 
Wijkcommissie Selissen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noud Bongers 
 

Contactmiddag Wijk ’t Centrum 
vindt plaats op vrijdag 18 maart in het Muziekhuis. 
Aanvang: 13.30 uur.  
Zaal open om 13.00 uur. 
We gaan er een gezellige middag van maken met 
een optreden van Ria en Bert van Houten. We zijn 
blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten en 
zorgen ervoor dat iedereen het naar de zin heeft. 
Onder het genot van een hapje en een drankje 
kunnen we lekker bijpraten. 
Wij denken dat daar heel veel behoefte aan is. Bij 
ons in ieder geval wel. 
Wijkcommissie ’t Centrum 
 

Contactmiddag Oost 
Op woensdag 23 maart vanaf 13.30 uur wordt door  
de wijk Oost de jaarlijkse contactmiddag gehouden 
in De Rots. Daarbij zijn alle leden van 
Seniorenvereniging KBO Boxtel welkom. 
U wordt ontvangen met koffie of thee. 
Na de opening door wijkcoördinator Cor Teunis 
komt Troubadour Tonny Wijnands optreden. 
Hij zingt en speelt gitaar en vertelt tussendoor ook 
enkele grappige verhalen. 
Na een korte pauze treedt Tonny Wijnands nog een 
keer op. 

Muziek doet iets 
met je  
wat ik niet kan 
beschrijven.  
Maar een ding is 
zeker…. 
muziek moet altijd 
blijven  
Tonny Wijnands 
 

U bent van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.  
Het is fijn als u komt op 23 maart. 
Wijkcommissie Oost  
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Uit de oude doos 

 

KBO Boxtel 70 jaar 
Van Organisatie van Bejaarden werd het 
Katholieke Bond van Ouderen en nu is het 
Seniorenvereniging KBO Boxtel. 

De minimumleeftijd ging van 65 jaar naar  
50 jaar. 

Het blad Levensvenster werd vervangen 
door Nestor en heet nu ONS en wordt 
uitgegeven door KBO Brabant. 

‘t Krèntje werd vervangen door de 
ONSBoxtel. 

Het aantal leden steeg van 32 leden bij de 
oprichting in 1952 tot meer dan 2000 nu. 
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Seniorenvereniging 
KBO Boxtel 
1952-2022 

 
 

 
 

Jaarvergadering op 15 maart om 13.30 uur in  
De Walnoot.  
Direct na de jaarvergadering, rond 15.00 uur, 
starten de feestelijkheden van het jubileumjaar, 
met het optreden van: 
Geertje en Harrie Schellekens. 
Een uurtje genieten door het luisteren naar mooie 
liedjes en waar mogelijk ook meezingen. 

Op 17 maart om 15.00 uur jubileumviering in de 
Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel. 
Voorganger is Pastor Van den Tillaart, geestelijk 
adviseur van seniorenvereniging KBO Boxtel. 
Het Sint-Theresiakoor en het koor Lencante zullen 
de viering opluisteren. 

Aan de eerste bijeenkomst over filosofie wordt 
gewerkt. We hebben nog wel enkele 
belangstellenden nodig. Graag opgeven. 

De dansmiddagen beginnen vorm te krijgen. Het 
beloven feestelijke bijeenkomsten te worden. 
De eerste dansmiddag is op zondag 3 april om 
14.00 uur in de Rots. Meer informatie volgt. 

Er wordt een extra busreis georganiseerd naar de 
Floriade, een wereldtuinbouwtentoonstelling in 
Almere, die om de 10 jaar in Nederland gehouden 
wordt. Een dag genieten op een prachtige locatie 
van bloemen en planten en we kunnen 
kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen. Meer 
informatie volgt. 

Bij alle activiteiten zijn de geldende coronaregels 
van toepassing. Mocht het aantal bezoekers in de 
kerk nog beperkt zijn tot 45 personen dan wordt de 
jubileumviering in de Theresiakerk uitgesteld. 

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 

De zee 
Af en toe kan ik echt chagrijnig worden van alles. 
Herkent u dat? Wat was januari somber. Wat een 
mist en een regen! Ik werd er helemaal flauw van. 

Waar ik dan van opknap is een dagje naar de zee. 
Ik ben opgegroeid in Den Haag en ik heb er nog 
vrienden wonen. Het blijft nog altijd trekken. Ik ga 
dan met de trein naar Den Haag en daarna naar 
Scheveningen. Ik loop dan eerst door de stad en 
drink op een vaste plek koffie. Altijd even over het 
Binnenhof, Buitenhof, de Passage, de Bijenkorf enz. 
Ik zwerf door allerlei straatjes en ga dan naar 
Scheveningen met de tram en soms loop ik 
ernaartoe. 

Die bewuste zaterdag was het weer grijs en regende 
het in Boxtel. Hoe dichter ik bij Den Haag kwam, 
hoe beter het weer werd. Het was heerlijk lopen in 
het zonnetje. Eenmaal op de boulevard was het 
helemaal geweldig. Het waaide behoorlijk. Ik voelde 
de muizenissen mijn hoofd uitwaaien. 

Het was prachtig. Er werd volop gekitesurft, een 
machtig gezicht met die golven en de wind. 
Natuurlijk heb ik een haring gegeten. Het was wel 
oppassen voor de meeuwen en kraaien want als ze 
de kans krijgen pikken ze je haring. 
Na de lunch met mijn vriendin heb ik voldaan de 
trein naar huis genomen. Toen ik thuiskwam was 
mijn chagrijnigheid over!!! Achtergelaten bij de zee. 
Aleid Penning  
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Biobest 
U kunt weer naar de film bij Biobest. Hier volgen 
een paar suggesties. Kijk voor meer films op de 
website https://www.biobest-theater.nl/ 

 

Donderdag 10 maart en vrijdag 11 maart: 
West Side Story om 14.00 uur 
West Side Story, geregisseerd door Steven 
Spielberg, speelt zich af in 1957 in New York en 
toont het klassieke verhaal van heftige rivaliteit en 
jeugdige liefde. In deze nieuwe verfilming van de 
bekende musical schitteren onder anderen Ansel 
Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose 
(Anita), David Alvarez (Bernardo) en Mike Faist(Riff). 

 

Zondag 13 maart Rigoletto om 16.15 uur 
In een meedogenloze wereld van luxe decadentie, 
corruptie en maatschappelijk verval, plaatst Oliver 
Mears, directeur van de Royal Opera, zijn 
enscenering. In zijn eerste werk voor zijn eigen 
gezelschap haalt Mears Verdi's meesterwerk naar 
de hedendaagse wereld. Verdi's spannende 
Rigoletto, onder leiding van Sir Antonio Pappano, 
plaatst macht tegenover onschuld en schoonheid 
tegenover lelijkheid. Deze speciale 
jubileumvertoning van Verdi’s Rigoletto viert zijn 
171-jarig-bestaan sinds de première in 1851. 

Klankbordgroep Mantelzorg zoekt leden 
Klankbordgroep Mantelzorg zoekt (nieuwe) leden 
die mantelzorg(st)er zijn of zijn geweest. De groep 
zorgt er sinds 2015 voor dat de praktijk direct 
doorklinkt bij het opzetten en uitvoeren van 
gemeentelijk beleid. Mantelzorgers verzorgen niet 
alleen over een langere periode hulpvragers uit alle 
leeftijdsgroepen thuis, maar bijvoorbeeld ook in 
een verzorgingshuis. 

Steeds meer zullen gemeente en zorginstellingen 
een beroep doen op mantelzorgers om de 
hulpvragers thuis te helpen. Immers, door de 
veroudering van de bevolking stijgt het aantal 
zorgvragers, en het aantal professionele 
hulpverleners houdt daarmee zeker geen gelijke 
tred. Dit zal ook leiden tot meer inschakelen van 
zorgtechnologie en online hulpverlening thuis. 

Kortom, de mantelzorger van de toekomst zal nog 
meer van alle markten thuis moeten zijn. 
En daarmee is ook de taak van de klankbordgroep 
voortdurend in ontwikkeling. Dat vind ik 
interessant. 
De klankbordgroep vergadert éénmaal per 
kwartaal; secretaris is de vertegenwoordiger van 
het Steunpunt Mantelzorg ContourdeTwern; 
gemeente neemt er in deel; periodiek spreekt de 
groep met de wethouder(s). Zij denkt mee over de 
jaarlijkse invulling van de mantelzorgdag en 
mantelzorgwaardering. 
Als één op de vier mensen mantelzorger is en we 
ervanuit mogen gaan dat de meeste mantelzorgers 
zich bevinden onder senioren - ook onder die van 
onze vereniging - dan zouden we met ca. 2000 KBO-
leden komen op minimaal 500 mantelzorgers. 
Daarbinnen moeten toch wel enkele nieuwe leden 
voor de klankbordgroep te vinden zijn? Ik weet dat 
u het al druk hebt. Nadere informatie of melden bij 
Veerle Slosse T 0622232862 of email 
mantelzorgboxtel@contourdetwern.nl  

https://www.biobest-theater.nl/
mailto:mantelzorgboxtel@contourdetwern.n
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VerhaalTijd in Bibliotheek Boxtel  
Ontmoeting, ontspanning en verhalen delen: daar 
draait het om bij deze gratis voorleesactiviteit voor 
volwassenen. Heb je 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. Kom je ook?  

Reserveren is wel verplicht. 
In Bibliotheek Boxtel van 11.00 tot 12.00 uur op 
Vrijdag 4 maart, vrijdag 1 april, vrijdag 6 mei en 
Vrijdag 3 juni  
 

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

Oplossing puzzel ONSBoxtel februari 
Nieuwjaarsduik 

Benefietmiddag voor de Stichting 
Wensambulance bij Elisabethsdael 
op vrijdag 25 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur bij 
Elisabethsdael. De middag wordt muzikaal verzorgd 
door deejay Wes van de Steen en Danny Everett. 
Er komt een spreker en verder is er een loterij. De 
opbrengst gaat naar de Stichting Wensambulance 

Wijziging korting voor KBO-leden! 
Haartrend van Hees is overgenomen door Hizi Hair. 
De nieuwe eigenaar stopt met de korting voor KBO-
leden. 

Optisport Het Dommelbad, geeft 65+korting en  
10 % korting op een 10-badenkaart banen-
zwemmen en nu voortaan ook: 
10% korting op abonnementen fitness en op 
combi-abonnementen fitness en zwemmen. 

Leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ kunnen 
hun contributie van 2021 en 2022 retour krijgen via 
www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel/ 

https://huis73.op-shop.nl/49/verhaaltijd/vanaf/04-02-2022
https://huis73.op-shop.nl/49/verhaaltijd/vanaf/04-02-2022
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Bestuur en contactinformatie Agenda onder voorbehoud!!!  
 
Kienen 
Dinsdag  08 maart  de Walnoot 14.00 uur 

Dinsdag  15 maart  de Rots 14.00 uur 

Dinsdag  05 april  de Walnoot 14.00 uur 

Dinsdag  19 april.  de Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

Vrijdag 04 maart.  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  11 maart  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag 18 maart  de Rots 13.30 uur 

Vrijdag 25 maart  de Orion 13.30 uur 

Vrijdag  08 april  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  15 april  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag  22 april  de Rots 13.30 uur 

Vrijdag  29 april  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 

.4 31 maart 14 maart 

 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 

 
 

Voorzitter: 

Betsie van der Sloot-van der Heijden, T 0411631503 

Secretaris: 

Stephan van de Vries, T 0646371119 

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 
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