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Van de voorzitter 

The Queen 
Vorig jaar bracht ik een bezoek aan een lid van onze 
vereniging, dat volgens de administratie van KBO-
Brabant 100 jaar oud werd. Tijdens mijn bezoek 
bleek dat er in de administratie van KBO-Brabant 
een foutje geslopen was. Het desbetreffende lid 
wordt pas met kerst 100. Het bezoek was er niet 
minder geanimeerd door.  

Mevrouw Annie van Breukelen, die als religieuze 
veel jaren in de missie had doorgebracht, vertelde 
onder meer dat zij in Kenia was toen de op dat 
moment 25-jarige prinses Elizabeth een bezoek aan 
Kenia bracht. Zij begeleidde een groep kinderen, die 
de prinses een aubade ging brengen. De prinses 
stond al op het podium toen er plotseling rumoer 
ontstond en de prinses van het podium werd 
weggeleid. Op dat moment werd bekend dat de 
vader van de prinses, Koning George VI, was 
overleden en op datzelfde moment de 25-jarige 
prinses Elizabeth koningin Elizabeth II werd. 

Ons KBO-lid maakte een historische gebeurtenis 
mee, het begin van een 70-jarige regeerperiode. 
Een periode waarin veel gebeurde en veranderde, 
maar waarin Elizabeth een stabiele factor bleef.  
Zo beëdigde zij in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog Winston Churchill tot premier, maar 
ook enkele dagen voor haar dood nog de vijftiende 
premier uit haar regeerperiode Lizz Truss. 

Met veel respect wordt er na haar overlijden 
gesproken over het feit dat zij tot op zeer hoge 
leeftijd haar land op toegewijde en plichtsgetrouwe 
wijze diende. Haar hoge leeftijd was voor haar 
daarbij geen bezwaar.  

Het toeval wil dat de bestaansgeschiedenis van de 
Boxtelse KBO-afdeling 70 jaar, samenvalt met de 
regeerperiode van Koningin Elizabeth. Onze KBO-
afdeling is in onze Boxtelse samenleving een 
stabiele factor gebleken. Alle personen die zich 
daarvoor de afgelopen 70 jaar plichtsgetrouw en 
met toewijding hebben ingezet, verdienen respect. 
De toestand in de wereld is niet stabiel, maar 
onrustig en onoverzichtelijk.  

In Boxtel merken wij dat door de huisvesting van 
vluchtelingen uit Oekraïne in de voormalige 
RABObank en de tijdelijke crisisopvang van 
asielzoekers op landgoed Velder. Personen in nood 
van ver weg kloppen op onze deur voor opvang. 
Laten wij ons samen inzetten om deze opvang te 
laten slagen. Tot slot: in coronatijd sloot Koningin 
Elizabeth II een speech af met de woorden: “We 
moeten troost putten uit het feit dat, hoewel ons 
misschien nog meer te wachten staat, er betere 
tijden zullen komen.” Zij kon dit, terugziende op 
haar lange regeerperiode, met recht en reden 
zeggen. Laten wij ons, terugziende op 70 jaar KBO, 
daarbij aansluiten. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 

 
Van de redactie 
De herfst doet zijn in treden. Daar is bij de KBO-
Boxtel niets van te merken. Die bloeit en groeit nog 
steeds. Wat een activiteiten! In deze ONSBoxtel 
leest u er weer van alles over.  
Ook zijn er veel reacties over hoe een activiteit 
geweest is en vaak met leuke foto’s. Daar zijn wij 
heel blij mee! Er is een nieuwe penningmeester, 
Frans Pennings, benoemt. Het DB is dus ook weer 
op volle sterkte. Maak gebruik van de diensten van 
de KBO, neem deel aan de activiteiten en laat 
anderen weten hoe leuk het was!!!  
U weet het, dat kan allemaal via de ONSBoxtel.  

Verder in dit nummer 
Fietsclub, Uit eten, Film Wereldhuis,  

Nieuwe penningmeester, 70 jaar KBO Boxtel, 
KBO/Keistampers, Bewegen op muziek, 

Beklimming toren Sint- Petrusbasiliek, MUBO, 
Agenda, Contactinformatie 
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Fietsen met de KBO 
Op woensdag 5 oktober is alweer 
de laatste fietstocht van dit 
seizoen. Het koffieadres is  
De Poeling in Den Dungen. 
Consumpties in de koffiepauze zijn voor eigen 
rekening. Vertrek vanaf de parkeerplaats van MEP, 
Molenwijkseweg. De 40 km vertrekt om 13.15 uur 
en de 30 km om 13.30 uur. 

Uit eten met de KBO 
Het Tweespan  
Op woensdag 5 oktober om 
17.00 uur bij Het Tweespan, 
Kapelweg 28, Boxtel. De proeverij bestaat uit een 
drie-gangen-keuzemenu. Kosten €15,50 per 
persoon voor het menu exclusief drankjes.  
Het menu kunt u vinden in de ONSBoxtel van 
september. 
Aanmelden zo spoedig mogelijk voor 1 oktober. 

Lunch bij Elisabethsdael 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij lunchen 
bij Elisabethsdael, Mgr. Bekkersstraat 6. 
Op vrijdag 28 oktober is de lunch speciaal voor  
KBO-leden om 12.00 uur. Kosten €11.-- 
Aanmelden voor 20 oktober 

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 19 oktober om 15.00 uur wordt de 

film “The Wife” gedraaid. 

Schrijver Joe Castleman 
(Jonathan Pryce) ontvangt in 
Stockholm de Nobelprijs voor 
literatuur: de hoogst mogelijke 
eer, die hij tracht te delen met 
zijn vrouw Joan, gespeeld door 
Glenn Close. Joan is de ideale 
vrouw, meelevend, maar ook 
gevat en praktisch (neem je pillen, strek je benen). 
Ze houdt duidelijk nog van de man op wie ze veertig 
jaar eerder als veelbelovende literatuurstudente 
verliefd werd, maar iets in haar staat op springen. 
Uit flashbacks blijkt dat ze als ‘mevrouw Castleman’ 
wel erg veel van haar identiteit heeft ingeleverd. 
Langzaam, met alleen het zich voortslepende 
eerbetoon van het Nobelcomité als afleiding, komt 
Joans woede aan de oppervlakte. Close speelt dat 
knap: ze doet haast niets, maar haar ogen spreken 
boekdelen. 

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 € 10,50 voor het menu  
Wij wensen jullie veel kijk- en luisterplezier. 

Aanmelden vóór 14 oktober, 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 

KBO bridgemiddag. 
Op zaterdag 8 oktober om 13.30 uur bij restaurant 
Lotus, Breukelsestraat 36. 
Mededeling voor alle leden die hebben aangemeld 
voor deze bridgemiddag. 
De middag begint om 13.30 uur 
De zaal is open om 13.00 uur 
Iedereen dient om 13.15 uur aanwezig te zijn. 
U kunt nog aanmelden tot 5 oktober. 
Meer informatie bij: 
Gerard Veroude, Annastraat 3-104, T 0411672977 
e-mail g.veroude10@gmail.com 
Laura Bekers, Van Leeuwenstraat 24, T 0623975497 
e-mail laurabekers55@gmail.com 
Sina van Alphen, Selissen 5B, T 0411689285 
e-mail sinavanalphen@solcon.nl 
Er is plaats voor 42 paren. Vol=vol. 

Nieuwe penningmeester KBO Boxtel 
Ik ben Frans Pennings, 69 jaar 
geleden geboren in Boxtel.  
Ik ben gehuwd met Marianne 
en we hebben twee zonen, een 
schoondochter en twee 
kleinkinderen. In Boxtel heb ik 
zowel de lagere school (Sint 
Franciscus) als het middelbaar 
onderwijs (Jacob Roelandscollege) doorlopen. 
Vanaf 1971 ben ik actief geweest in de financieel-
administratieve setting als assistent-accountant, 
bedrijfseconoom en als controller. 
Samen met mijn echtgenote heb ik een aantal jaren 
een administratiekantoor (AFP Boxtel) gerund.  
Met name gericht op het kleinbedrijf, verenigingen, 
stichtingen en particulieren. Bij verschillende 
verenigen ben ik als bestuurs- of commissielid 
financieel gericht actief geweest. Ik wil graag een 
bijdrage leveren aan een goed functioneerde KBO! 
Frans Pennings  

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:laurabekers55@gmail.com
mailto:henksturkenboom49@gmail.com
mailto:g.veroude10@gmail.com
mailto:laurabekers55@gmail.com
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
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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)  

Muziekmiddag in De Rots 
Zondag 9 oktober 14.00 uur komt TripleX allerlei 
leuke dansmuziek voor ons spelen. Onder genot van 
een drankje kunt u hiervan genieten of lekker 
meedansen op de muziek. Uw vrienden of buren 
zijn ook welkom.  
Graag horen we vooraf wie aanwezig willen zijn, dus 
graag voor 1 oktober opgeven per e-mail of 
telefonisch via de werkgroep 70 jaar  
Voor leden vrij toegankelijk, voor niet-leden €5,-- 

Presentatie over afscheid nemen  
Woensdag 12 oktober 14.00 uur in De Rots 
Uitvaartondernemer Bijnen geeft een presentatie 
over de mogelijkheden rondom afscheid nemen van 
een geliefde. En hoe begeleid je iemand met 
dementie na een sterfgeval. Uit de praktijk blijkt dat 
na het overlijden van een dierbare, de familie soms 
niet goed weet of dat ze het droeve nieuws aan een 
nabestaande met dementie moeten vertellen. 

Whiskyproeverij 
Vrijdag 14 oktober 20.00 uur in De Walnoot 
U kunt deelnemen aan deze bijzondere proeverij. 
Deelname kost €35,-- per persoon.  
Naast het proeven van 6 soorten whisky’s wordt u 
getrakteerd op lekkere hapjes.  
U kunt zich per e-mail inschrijven tot 3 oktober. 

Klassieke muziek door Paul Lebbink 
Maandag 17 oktober 14.00 uur in De Rots. 
Deze middag neemt Paul Lebbink ons mee om 
samen te luisteren naar klassieke muziek en geeft 
een korte toelichting en uitleg over de componist. 
Hij probeert een aantrekkelijk programma samen te 
stellen, wat niet te zwaar overkomt.  
Gratis toegang voor leden. 

Presentatie over Wet langdurige zorg 
Donderdag 20 oktober 19.30 uur in De Walnoot. 
Wat betekent het als een familielid of partner 
zoveel zorg nodig heeft dat deze gebruik moet 
maken van de Wet langdurige zorg.  
Theo van Hamond geeft een presentatie over de 
financiële kant van deze wet. Een informatieavond 
waarop duidelijk uitleg gegeven wordt over de 
opname in een verpleeghuis, wat dat met zich 
meebrengt op het gebied van de eigen bijdrage, 
gevolgen voor AOW, het beperken van eigen 
bijdrage en waarde eigen woning.  
Voor iedereen gratis toegankelijk. Wel graag 
vooraf opgeven via e-mail of telefonisch. 

Presentatie door een historicus  
Vrijdag 21 oktober 14.00 uur in De Walnoot. 
De heer Wittenberg zal een presentatie geven over 
het Wilhelmus, het (on)bekende Nederlandse 
volkslied. Vrijwel iedere volwassen Nederlander 
kent het Wilhelmus. Niet iedereen kan het 
meezingen, maar de melodie is algemeen bekend. 
Het lied is uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en 
Willem van Oranje, maar het Wilhelmus is pas sinds 
1932 het nationale volkslied. Onze ouders en 
grootouders zongen een heel ander lied. 
De tekst is eigenlijk onbegrijpelijk: we zingen over 
ons ‘Duitse bloed’ en het ‘eren van de Spaanse 
koning’. Meestal wordt alleen het eerste couplet 
gezongen van de vijftien, die de schrijver heeft 
bedacht. Het is niet echt bekend wie de tekst heeft 
gemaakt, net zomin als wie de componist is. 
Het enige dat met zekerheid vaststaat is, dat het 
Wilhelmus voor het eerst in 1572 werd gezongen in 
het begin van de Tachtigjarige Oorlog. 
In deze lezing (uiteraard met muziek) probeert 
historicus Willem Wittenberg enige duidelijkheid te 
scheppen over het (on)bekende Wilhelmus. En hij 
hoopt dat na afloop de toehoorders weten wat ze 
zingen en waarom ze dit lied in deze uitvoering 
zingen. Vrij toegankelijk. 

Lezing over Eenzaamheid (Kringactiviteit) 

Maandag 31 oktober 14.00 uur in De Rots.  
De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Eric Schoenmakers vertelt over wat eenzaamheid is 
(alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam zijn); dat 
het veel vaker voorkomt dan wij denken en wat 
anderen er tegen kunnen doen.  
Gratis toegang voor leden. Niet-leden betalen €2,-- 

Kringactiviteiten: Ook dit jaar organiseert KBO 
Kring Boxtel weer diverse bijeenkomsten voor 
leden van de KBO uit Boxtel Liempde en Esch. Voor 
KBO-leden zijn de bijeenkomsten gratis bij te 
wonen; niet-KBO-leden betalen 2 euro.  

mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Muziek optreden Two of Us   
Maandag 7 november 14.00 uur in De Walnoot. 
Het duo Two of Us  
bestaat uit Adrie van Osch  
en Jos Vervoort.  
Ze spelen muziek uit de jaren 
60 van de Beatles. Voor deze 
muziekmiddag vragen we een 
kleine bijdrage van de KBO-leden.  
Hierover meer in de ONSBoxtel van november. 

Fotograferen van overledenen  

(Kringactiviteit)  
Woensdag 9 november 14.00 uur in De Rots.  
De zaal is open vanaf 13.30 uur.  
Boukje Canaan vertelt over haar ervaringen rond 
fotograferen van overledenen. 
Wat je in die situaties wel kunt doen en wat zeker 
niet en hoeveel het kan helpen bij rouwverwerking. 
Zij komt samen met een uitvaartverzorgster die 
haar ideeën daarover geeft.  

“Met Moed en Zin Ouder Worden” 
(kringactiviteit)  
Maandag 14 november 14.00 uur in De Rots.  
De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Martien van Duijnhoven vertelt over "Met Moed en 
Zin Ouder Worden". Het is een moeilijk onderwerp 
om onder de aandacht te brengen, maar daarom 
niet minder belangrijk. De lezing laat zien hoe 
levenservaring, levensverlangen en zingeving met 
elkaar verweven zijn. Getoond wordt de dynamiek 
van goed ouder worden. We willen er dikwijls niet 
over praten.  

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 over de componist van de te beluisteren 
stukken en licht deze kort toe.  
Gratis toegang voor leden. 

Ervaringen van een buitenlandse 
correspondent (Kringactiviteit) 
Woensdag 23 november 14.00 uur in De Rots. 
(onder voorbehoud) De zaal is open om 13.30 uur. 
Arjen van der Horst vertelt over zijn ervaringen als 
buitenlands correspondent voor de NOS in zowel 
Amerika alsook in Engeland.  
En over zijn recente ervaringen in Oekraïne.  
Over de ervaring die hij heeft bij verschillende 
belangrijke gebeurtenissen en hoe hij deze heeft 
beleefd en geprobeerd over te brengen naar het 
thuisland Nederland, vooral via het dagelijkse NOS-
journaal. Arjen is geboren en getogen in Esch.  

Het gebruik van (kanker)medicijnen 
(Kringactiviteit) 
Maandag 28 november 14.00 uur in De Rots.  
De zaal is open om 13.30 uur. 
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.  

De lezing is een deel van haar inauguratie als 
hoogleraar. (inauguratie is een openbare 
redevoering waarmee een nieuwbenoemde 
hoogleraar het ambt officieel aanvaardt)  

Nielka is geboren en getogen in Liempde. 
 

Meer berichten over de navolgende activiteiten in 
ONSBoxtel van november 
Zaterdag 10 december 14.00 uur Kerstconcert in de 
Sint-Petrusbasiliek 

• Maandag 19 december 14.00 uur  
Klassieke kerstmuziek door Paul Lebbink 

 

Vergeet niet uw KBO-pasje mee te brengen! 
De werkgroep 70 jaar: 
 

Een tip voor alle 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 

Wandelingen KBO/Keistampers 
Dinsdag 4 oktober vertrek om  
13.30 uur op het marktplein in Esch. 

Woensdag 12 oktober vertrek om  
13.30 uur tegenover de Lidl. 

Dinsdag 18 oktober vertrek om 13.30 uur bij de 
ingang van café De Ketting. 

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

Woord- en communieviering 

Zondag 9 oktober is er om 10.30 uur 
een woord- en communieviering in 
de St.-Theresiakerk ter intentie van 
de overleden KBO-leden van de wijk Lennisheuvel. 
Na de viering is er koffie in de Uitwijk.  
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Wandelingen KBO/Keistampers 
De datum van 24 augustus voor de 
wandeling van het 70-jarig bestaan van 
KBO was ongelukkig gekozen. Die dag 
waren er diverse activiteiten van de KBO.  
Daarom wil ik deze graag gaan herhalen. 

Datum woensdag 12 oktober in Boxtel. 
Samenkomst 13 15 uur tegenover de Lidl. 
Vertrek 13 30 uur. Afstand 5,5 km.  
Duur ongeveer 1,5 uur. We eindigen op de markt. 
De wandeling is niet geschikt voor rolstoel of 
rollator. Aanmelden niet noodzakelijk. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Onderweg zijn leuke plaatjes te schieten. 
Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

Dringende oproep voor vrijwilligers bij de 
organisatie van de wandelingen 
De commissie KBO/Keistampers is dringend op zoek 
naar vrijwilligers die willen meehelpen met de 
organisatie van onder andere de Kampinatocht en 
de Avondvierdaagse. Deze zullen plaatsvinden in 
mei en juni 2023. We zoeken mensen voor:  

• Kasbeheerder (geen penningmeester) 

• Begeleiding en aansturen van verkeersregelaars 

• Berichten naar de media en website 

• Verwerking voorinschrijvingen en contact 
gemeente en scholen 

• Bestellen van bekers en medailles voor de 
Avondvierdaagse 

• Bemannen van het startbureau 

Iedereen die zich hiervoor wil inzetten is op 
maandag 3 oktober van 11.00 uur tot 12 00 uur 
welkom in De huiskamer op Hoogheem 448. 
Dat is op de vijfde verdieping van flat 7, De Leeuw, 
in Boxtel. De ingang is via de lift aan de kant van de 
Hendrik Verheeslaan.  
Als u graag wilt helpen maar op 3 oktober niet 
aanwezig kunt zijn, kunt u een e-mail sturen naar 
schellekens.g@home.nl. met uw naam en met 
welke onderdelen u ons eventueel wilt helpen. 
Team KBO/Keistampers 

Wandeling vanwege het 70-jarig jubileum 
Op woensdag 24 augustus was de extra wandeling 
van KBO/Keistampers onder leiding van Harrie 
Schellekens. 

We vertrokken bij de Lidl voor een mooie tocht over 
het Vlonderpad, langs Kasteel Stapelen naar 
Kleinderliempde.  
We zijn weer op plaatsen geweest, die wij als 
medewandelaars nog niet kenden. 
Tot de volgende wandeling, met dank aan Harrie 
voor het uitzetten en begeleiden van de tocht. 
Een tevreden wandelaar 

Wandeling 13 september 
Met 12 wandelaars vertrokken we vanaf het 
station. Toon had weer een mooie wandeling 
uitgezet van ongeveer 8 kilometer.  

Langs mooie paadjes kwamen we uit bij  
De Koekenbakker in Lennisheuvel, waar we een 
koffiestop hadden.  

Weer terug bij het station was iedereen het erover 
eens, dat het een heel mooie en gezellige 
wandeling was. 
Loop eens een keer mee, ontdek misschien nieuwe 
paadjes. Kom in contact met andere leden. Onder 
het wandelen wordt er heel wat afgekletst. 
De wandeling start iedere keer vanuit een ander 
gedeelte van Boxtel. Kijk in de ONSBoxtel wanneer 
en vanwaar ze vertrekken. Veel wandelplezier.  

mailto:schellekens.g@home.nl
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Bewegen op muziek met Mieke Daniëls 
Op 17 augustus hebben we een leuke beweegles op 
muziek van Mieke Daniëls gehad. 
Ze vertelde hoe belangrijk het is om te blijven 
bewegen en liet ons oefeningen doen, die we zelf 
heel goed iedere dag kunnen doen. Zelfs tijdens het 
televisie kijken. Voor sterke botten is het ook goed 
om krachtoefeningetjes te doen, dat zijn ook heel 
gemakkelijke oefeningen die je iedere dag 
tussendoor prima kunt doen.  

Hoewel we bijna alleen oefeningen op een stoel 
hebben gedaan, zaten er toch best pittige bij. 
Iedereen kon meedoen op eigen niveau en de 
belofte dat ook een enkele of aangepaste oefening 
al zinvol is. Als je regelmatig oefent merk je zelf al 
snel verbetering. 
We hebben ons twee keer een halfuur goed 
ingespannen op leuke muziek. Iedereen was heel 
enthousiast over deze les. 

 
In de groep werd gevraagd naar de lessen die Mieke 
en anderen geven in Boxtel. Een aantal dames gaf 
aan niet op alle momenten te kunnen.  
Hieronder heb ik een overzicht gemaakt van 
beweegmogelijkheden in Boxtel. Daarom bij dezen 
de vraag of er behoefte is aan beweeglessen op een 
ander moment dan hieronder vermeld.  
Het KBO-bestuur wil dan nagaan of het bij een van 
onderstaande organisaties mogelijk is nog iets op 
een ander tijdstip te organiseren. 
Bij dezen roep ik iedereen op om na het warme 
weer en de vakantie het bewegen weer te gaan 
oppakken. ’s Ochtends de oefeningen van de tv of 
in een groep op onderstaande momenten. 
Zit er voor u geen geschikt moment bij laat dit dan 
weten (bij voorkeur per e-mail) 
tinekenuesink@gmail.com of T 06 42119115. 

Gymnastiek voor ouderen: 

Op maandag: 

• 9.00-10.00 uur en 10.00-11.00 uur in De Braken, 
martienpennings@hotmail.com 

• 10.30-11.30 uur Bewegen in de Generatietuin bij 
de Kinderboerderij in Oost. Kom langs om het 
een keer te proberen. 

• 9.30-10.30 uur Pilates in De Walnoot aanmelden 
bij Marloes Govarts  T 06 284559124 

• 12.00-13.00 uur in het Muziekcentrum door  
Mieke Daniels T 0411 674272 of T 06 29230950 

• 18.00-19.00 uur en 19.00-20.00 uur in de 
sportzaal aan de Europalaan door Tabitta, 
ledenadministratie@tabitta.nl 

Op dinsdag: 

• 10.00-11.00 uur en 11.00-12.00 uur in de 
sportzaal aan de Europalaan door Tabitta, 
ledenadministratie@tabitta.nl 

• 19.00-20.00 uur in De Orion 
Petra van den Bosch, T 0411 677628 

Op woensdag: 

• 9.00-10.00 uur, 10.00-11.00 uur en 11.00-12.00 
uur in De Braken, 
martienpennings@hotmail.com 

• 10.30-11.30 uur de Kwiekroute bij de Walnoot. 
Kom langs om ’t een keer te proberen. 

• 13.30-14.30 uur in het HobbyCentrum door 
Marjo Roelofs, info@hobbycentrum.nl 

• 13.45-14.30 uur en 15.00-15.45 uur 
Elisabethsdael. Je hoeft je hiervoor niet aan te 
melden. 

• 19.00-20.00 uur gymlessen in de Angelaschool. 
Hiervoor moet je lid zijn van Vrouwencontact. 
Wilhelmien Voermans T 0411 688175 

Op donderdag: 

• 10.30-11.30 uur Bewegen in de Generatietuin bij 
de Kinderboerderij in Oost. Kom langs om ’t een 
keer te proberen! 

Mocht u in bovenstaande lijst nog fouten vinden of 
een beweegactiviteit missen kunt u contact 
opnemen met Tineke Nuesink 
tinekenuesink@gmail.com of T 06 42119115  

mailto:tinekenuesink@gmail.com
mailto:info@hobbycentrum.nl
mailto:tinekenuesink@gmail.com
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Grote fietstocht naar de Mispelhoef  
Op woensdag 17 augustus 2020 waren we met 42 
personen op het parkeerterrein van MEP om aan de 
fietstocht te beginnen. Het was heel lekker weer en 
iedereen had er zin in.  
We vertrokken met drie groepen, een voor de  
65 km en twee groepen voor de 80 km. 
Onze eerste stop was bij café Komaen in 
Spoordonk. We hebben hier met z’n allen een 
lekker kopje koffie gedronken met een stukje 
gebak. 

Toen we net bij Komaen waren vertrokken, begon 
het te regenen. Afstappen en regenkleding aan.  
We kwamen goed nat bij de Mispelhoef aan maar 
de stemming zat er nog goed in. 
 

  
Na een gezellige lunch vetrokken we naar  
De Vriendschap in Boskant (65 km) en naar het  
Joe Mann in Best (80 km) voor een drankje.  
Het bleef maar regenen maar de goede stemming 
bleef. 

 
Warempel, de regen hield op en we zijn toch nog 
droog naar het Tweespan in Boxtel gefietst, waar 
we van een goed verzorgd diner hebben genoten. 
Aan de reacties te horen vond men het een mooie 
tocht en heeft iedereen een leuke dag gehad. 
Henk van Uden 

Boxtel-Oost Dag 

Een mooie warme niet al te drukke Boxtel-Oost Dag 
heeft ons weer een aantal nieuwe leden 
opgeleverd. Van harte welkom allemaal. 

 

Onze voorlichters van de ouderenadviseurs en 
cliëntondersteuning hebben veel werk gehad om 
de belangstellenden te woord te staan en 
antwoorden te geven op de vragen over de Wet 
langdurige zorg en ouderenzorg in het algemeen. 
(20 oktober is er een bijeenkomst hierover om 
19.30 uur in De Walnoot) 

 

Ook de activiteitencommissie heeft advies gegeven 
over de reizen en andere activiteiten. 
Het was een mooie dag.  

Tineke Nuesink 

Rijbewijskeuringen CBR in Boxtel 
Automobilisten kunnen zich in De Walnoot op 
donderdag 20 oktober en woensdag 16 november 
via RegelZorg medisch laten keuren voor de 
verlenging van hun rijbewijs. Een medische keuring 
is nodig als je 75 jaar of ouder bent, je een groot 
(C/D/E/) rijbewijs gaat halen of vernieuwen of als je 
je om een medische reden moet laten keuren. 

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 kun je uitsluitend 
maken via RegelZorg: www.regelzorg.nl of tijdens 
kantooruren via de afsprakenlijn: T 0882323300.   

http://www.regelzorg.nl/
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Ni-Hao, Hallo 
Dinsdag 6 september was het een drukte van 
belang in De Rots. Ongeveer 50 leden waren 
aanwezig. Er was dan ook van alles te beleven.  
Zeg maar een soort drie in de pan. 

Bij de ingang stond de handwerkclub met van alles 
en nog wat. De handwerkclub bestaat al 50 jaar!  

Dames we hopen dat jullie veel verkocht hebben!  

Tijdens de extra ledenvergadering werd een nieuwe 
penningmeester benoemd. 

Frans Pennings werd door alle leden gekozen. 
Welkom Frans . Het is fijn dat deze post weer is 
opgevuld. Veel succes toegewenst. 

 

Daarna kwamen er twee zeer enthousiaste dames, 
Ying en Sherley, over China vertellen.  
Op een zeer aanstekelijke manier vertelden zij over 
het dagelijks leven in China, met hier en daar wat 
over de geschiedenis. Diverse hoogtepunten 
kwamen voorbij. 

  

Onder het genot van een kopje Jasmijnthee en een 
Chinese versnapering zagen we foto’s van lekker 
eten op een groot scherm. In China eten ze namelijk 
drie keer per dag warm… 
We kregen een lesje Chinees schrijven, Ni-Hao. 
Grote hilariteit.  

 你好 
Ni-Hao, dat betekent Hallo. 
Mandarijns is de algemene taal, met 8000 tekens. 
2000 tekens is genoeg om de krant te lezen. Er zijn 
190 dialecten in dat grote China. Dames bedankt 
voor een informatieve leuke middag. 
Aleid Penning  
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Beklimming toren Sint-Petrusbasiliek 

Op dinsdag 13 september verzamelden zich 
15 personen bij de ingang van de Sint-Petrus-
basiliek, waar onder leiding van de heer Steven van 
Groeningen de beklimming plaatsvond. 

Allereerst werd stilgestaan bij wat historische 
feiten. De oudste vermelding stamt uit 1293.  
Toen werd een Romaanse kerk op de kerkheuvel 
gebouwd. Pas in de 15e eeuw is met de bouw van 
de huidige basiliek begonnen met gebruikmaken 
van de tufstenen van de oude kerk. Deze zijn 
verwerkt in de speklagen van de nieuwe kerk. 

Na deze uitgebreide uiteenzetting maakten we een 
ronde over het oude kerkhof met zijn monumentale 
grafzerken. Er werd een moment stilgestaan bij het 
monument van het doodgeboren kind.  
Vroeger mochten niet-gedoopte kinderen niet op 
een rooms-katholiek kerkhof worden begraven. 
Daarna begaven we ons naar de noordzijde van de 
kerk om stil te staan en te kijken naar een vierkant 
getralied raam. Daarachter zit een kleine 
gevangenisruimte. Deze stamt nog uit de tijd na 
1648 toen de hervormden de kerk hadden 
overgenomen en bij het noordertransept hun 
raadhuis hadden ingericht. 

 

Na deze rondgang rondom de kerk betraden we de 
Basiliek. Na uitgebreid stilgestaan te hebben in o.a. 
de bloedkapel zijn we via een steile trap de toren 
ingegaan.  

Spannend was het 
verhaal over pastoor 
Besouw, ir. Van de Laar 
en ir. Haselhof. Deze drie 
personen hebben in de 
oorlog 120 kg springstof 
in de toren gevonden, die 
de Duitsers 29 september 
1944 hadden geplaatst. 
Zij hebben die onklaar 
gemaakt. De geallieerden 
konden namelijk de 
torens als mogelijke 
uitkijkpost gebruiken wat de Duitsers uiteraard niet 
goed vonden en daarom de torens wilden opblazen. 

Na de klokkenruimte met vier grote klokken, 
waarvan de grootste 2500 kg weegt, zijn we tot aan 
het carillon geklommen. Daar hadden we een 
prachtig uitzicht over Boxtel.  
Daarna lopend over de gewelven, waarvan het 
laatste stenen gemetselde stuk nog stamt uit de 15e 
eeuw, zijn we via een wenteltrap bij het zuider-
transept ongeveer 30 m lager uitgekomen op de 
begane grond in de kerk. Dit was het einde van een 
meer dan twee uur durende zeer interessante en 
boeiende rondleiding met dank aan de geweldig 
enthousiaste verteller Steven van Groeningen. 
Ben Kuilman   
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De Sint-Petrusbasiliek 
We verzamelen ons op het plein voor de toren en 
Steven van Groeningen zal ons begeleiden. Eerst 
vertelt hij over de geschiedenis van de kerk en zijn 
toren. De bouw begon met de toren, de kerk werd 
er later aangebouwd. Vroeger heeft er een 
Romaanse kerk gestaan. Na instorting werd deze 
weer in gotische stijl opgebouwd. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de oude stenen, zij vormen de 
zogenaamde speklagen. 
Na een rondgang met wat informatie over de 
begraafplaats gaan we de kerk in en krijgen nog het 
een en ander uitgelegd over de bouw en de 
vroegere functies van verschillende ruimtes.  

Daarna klimmen we de toren in over een torentrap, 
houten 'ladders' en trappen tot aan de speelruimte 
van het carillon. Het uitzicht door de galmgaten is 
overweldigend. Met name de Bosscheweg komt 
lijnrecht op de toren af.  

Tot slot lopen we over de gewelven van de kerk. Je 
ziet duidelijk het verschil in structuren van het schip 
en het dwarsschip.  

Via een smalle draaitrap kom je in de kerk en eindigt 
de rondleiding.  
Een excursie die zeer de moeite waard is! 
Nettie Wassenaar 

Beklimming toren Sint-Petrusbasiliek 
Op 13 september jl. hebben we met een klein 
groepje een bezoek gebracht aan de Sint-Petrus-
basiliek. Het ultieme doel vooraf was de beklimming 
van de toren, maar deze was slechts toegankelijk 
tot en met de plek van het carillon.  

Dit mocht echter de pret niet drukken want onder 
de zeer deskundige leiding van Steven van 
Groeningen hebben we veel kunnen bekijken en 
geleerd over de geschiedenis van de kerk.  

De foto’s van Leo Reurings en Jack Paulissen, op 
deze twee bladzijden, geven een korte impressie 
van de ruim twee uur durende rondleiding. 

Op deze foto van het haantje op de toren, is nog net 
een stukje te zien van een slechtvalk! Dit zag ik 
trouwens pas achteraf. 
Jack Paulissen  
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Bezoek aan MUBO 
In het kader van het 70-jarig bestaan van KBO-
Boxtel waren we bij MUBO in Boxtel. 
Een mooi gezelschap kreeg op 14 september een 
rondleiding van Willem Wittenberg. 
Na de ontvangst keken we naar oude foto's op een 
scherm met de verhalen over Boxtel van toen. 

Veel herinneringen werden opgehaald en gedeeld. 
Ook konden enkele deelnemers zelfs nog informatie 
geven aan de heer Wittenberg, zoals bijvoorbeeld 
over het jaagpad langs de Dommel. 
De rondleiding in het museum was heel interessant 
en zeer de moeite waard. 
Leo Reurings 

 

Rondleidingen door de expositie in MUBO 

Op zaterdag 1, 15 en 29 oktober en 12 november 
en op woensdag 16 november zijn er rondleidingen 
door de vernieuwde vaste expositie in MUBO. 

Zie, hoor en beleef de geschiedenis van Boxtel  
Na onze zomersluiting worden in Museum Boxtel in 
het najaar van 2022 de rondleidingen in Museum 
Boxtel over de geschiedenis van Boxtel weer hervat. 
De rondleidingen worden om beurten verzorgd 
door onze twee gidsen. Dat zijn Ben Ophof, die als 
VVV-gids ook historische wandelingen door Boxtel 
verzorgt, en historicus Willem Wittenberg, die in 
MUBO al eerder een serie lezingen heeft gegeven 
over de geschiedenis van Boxtel. Voor iedere 
bezoeker een feest der herkenning met 
onverwachte en onbekende feiten en 
wetenswaardigheden, die alleen een gids kan 
vertellen. 

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. 

Voormalig historisch museum Piet Dorenbosch 
De expositie gaat over Piet 
Dorenbosch. Hij wordt in 
1903 in ’s-Hertogenbosch 
geboren. In 1931 komt hij 
naar Boxtel waar hij gaat 
werken als secretarie-
ambtenaar op het 
gemeentehuis. In 1965 
wordt hij benoemd tot 
gemeentesecretaris. Bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd in 1968 benoemt de 
gemeenteraad hem tot ereburger van Boxtel. Piet 
Dorenbosch overlijdt in Boxtel in 1990. 
In 1941 was hij oprichter en voorzitter van de 
Heemkunde Studiekring voor Boxtel. 
Het historisch Museum Piet Dorenbosch is 
gerealiseerd in 1995 in 
’t Hofje aan de Markt. 
In 2013 is het museum 
samen met andere 
culturele organisaties naar 
MUBO overgegaan. 
Jan Spijkers en Jan 
Swinkels hebben daar een 
grote bijdrage aan geleverd. 
Jan Spijkers als voorzitter en Jan Swinkels als 
geschiedschrijver en conservator. 

De lijsten van Jan Swinkels. 
Het maken van de lijsten gebeurde in het atelier op 
de zolder van het monumentale woonhuis van Jan 
Swinkels in de Boxtelse Molenstraat.  
Dat deed hij tot de sluiting in 2013 van Historisch 
Museum Piet Dorenbosch samen met zijn 
kompanen Jo Hazenberg en Frans Kappé, onder het 
toeziend oog van zijn vrouw Annie Swinkels  
De ca. 1000 lijsten liggen in archiefladen in de vaste 
expositie van MUBO en zijn ook toegankelijk zijn 
voor publiek. Jan, Frans en Jo zijn tot op de dag van 
vandaag als vrijwilliger verbonden aan MUBO en 
komen vaak op hun vaste donderdagmorgen naar 
Museum Boxtel om hun ‘levenswerk’ te 
inventariseren en te beheren. In de afgelopen 
periode hebben ze dan ook veel tijd gestoken in het 
selecteren en inlijsten van de 50 lijsten die nu in de 
wisselexpositie zijn tentoongesteld.  

  

mailto:info@muboboxtel.nl
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Duur 

Wat is en wat wordt alles duur! De inflatie is nog 
nooit zo hoog geweest. Ik schrik er iedere keer weer 
van wat ik moet afrekenen bij de kassa van de 
supermarkt. Er is vast iets misgegaan, dus kassabon 
controleren. Nee hoor, het klopt. Voor dat kleine 
beetje, zo veel geld!!!  

Dan de energieprijzen, die rijzen helemaal de pan 
uit. Waar moet het heen. Het moet nog winter 
worden! Het is het gesprek van de dag. Als ik met 
mijn buren op het plein koffiedrink, dan komt het 
onderwerp steeds weer terug.  
Wat kunnen we zelf doen?  
Waar zijn de koopjes te halen?  
Ik vraag mij wel af, hoeveel van ons ouderen redden 
het niet meer met geld dat er iedere maand 
binnenkomt. Als er alleen maar AOW, misschien 
nog een klein beetje pensioen, iedere maand wordt 
bijgeschreven, hoe moet het dan? Kortom waar 
gaan we naar toe. 
Ik ben een optimistisch mens, dus ik ga er van uit 
dat het wel goed komt. Toch blijf ik mij zorgen 
maken om de mensen om mij heen. Ik hoop dat we 
waar nodig een helpende hand kunnen uitsteken. 
Aleid Penning 

 

Bio Best is weer gestart met de plus films op 
donderdag- en vrijdagmiddag. 
Wolf       7 en  8 oktober 
El-Bluen-Patron  13 en 14 oktober 
Soof-3    20 en 21 oktober 
Elvis       3 en   4 november 
Kijk voor het hele programma op de website  
https://www.biobesttheater.nl/specials/biobest.plus 

 
Wilt u ook graag stoppen met roken? Doe dan mee 
met Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober! 
Meer dan een kwart miljoen mensen hebben in de 
afgelopen jaren al succesvol meegedaan.  
Ga naar Stoptober.nl en schrijf u in. 

Meezingavond Gemonde 
Gezellig meezingen met 
Gimmese Smart? 

Op woensdag 5 oktober van 
19.30 uur tot 21.30 uur bij De Schuif in Gemonde. 

Naar Het Tweespan met de KBO 
Woensdagavond 6 september zijn we als kersverse 
leden aangeschoven voor een diner bij Het 
Tweespan. We waren in het gezelschap van 
Mevrouw van Meurs-Hendriks, de enige tante die 
we nog hebben. Ze is 91 jaar, al 36 jaar lid van KBO- 
Boxtel en voor haar was het de eerste keer dat ze 
deelnam aan een activiteit. We hebben genoten 
van het heerlijke eten, de goede sfeer en perfecte 
organisatie van het Tweespan-team. Geruisloos en 
foutloos werden we allen van de door ons gekozen 
gerechten voorzien. Dikke pluim voor KBO en het 
Tweespan. Voor herhaling vatbaar! 

Joyce Vermeer en Toon Bevers 

Alleen naar een activiteit? 
We horen soms van leden dat ze een activiteit van 
de KBO wel leuk vinden, maar dat ze er niet graag 
alleen naar toe gaan. Soms kennen de anderen 
elkaar allemaal al goed en is het niet makkelijk om 
daar bij aan te sluiten. Soms is ook het vervoer een 
probleem. Vaak wonen er KBO-leden in de buurt die 
ook wel willen gaan. We willen graag van u horen of 
u wel eens niet gaat vanwege vervoer of liever niet 
alleen. Ook vragen we leden die naar een activiteit 
gaan of ze een keer samen met iemand anders mee 
willen gaan. Zo leer je elkaar kennen en ga je wat 
gemakkelijker weer ergens naartoe. 
Graag ontvangen we een e-mail of telefoontje van 
mensen die graag eens samen met iemand naar een 
activiteit willen gaan. Welke activiteit is dit dan en 
waar woont u, zodat we kunnen zoeken naar leden 
in de buurt om samen mee op stap te gaan. 
Bij voorkeur een mail sturen naar 
70jaarkboboxtel@gmail.com of telefonisch contact 
opnemen met één van de leden van de werkgroep 
70 jaar: 

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) 

  

https://www.biobesttheater.nl/specials/biobest.plus
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Agenda september oktober Bestuur en contactinformatie  
 
Kienen 
Dinsdag  18 okt.  De Rots 14.00 uur 

Dinsdag  15 nov.  De Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

Vrijdag 07 okt.  De Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  14 okt.  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag 21 okt.  De Rots 13.30 uur 

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 

Vrijdag  25 nov.  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 

11 27 oktober 10 oktober 

12 24 november 07 november 

 1 (2023) 22 december 05 december 

      
   

 

 

 

Voorzitter: 

Betsie van der Sloot-van der Heijden, T 0411631503 

Secretaris:  

Henk van den Langenberg T 0630860638 

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 

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

