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Van de voorzitter 
December is en blijft de feestmaand met veel 
gezelligheid en lekker warme winteravonden. Ik 
verheug me er al op om het huis te versieren met 
een kerstboom en tientallen kerststalletjes, groot 
en klein. Ook ben ik nu al bezig om na twee corona-
jaren weer een mooi kerstdiner voor de familie te 
organiseren. Daar geniet ik van en de gasten ook. 
Maar lekkere warme winteravonden waar wij naar 
uitzien, leiden dit jaar wel tot bezorgdheid als we 
denken aan de rekening van het energiebedrijf die 
daarop gaat volgen. Het gebruik van aardgas en 
elektriciteit is in de huidige tijd niet meer weg te 
denken. Met onze centrale verwarming 
realiseerden wij een behaaglijke warmte in huis, en 
konden dagelijks genieten van een lekker warme 
douche. Nu is door de vreselijke oorlog in de 
Oekraïne alles anders geworden De overheid 
adviseert ons de verwarming lager te zetten en niet 
te vaak een douche te nemen. Wij ervaren hierbij 
ongemak. Een goed verwarmd huis en regelmatig 
douchen horen immers bij de tijd waarin wij leven. 

Maar hoe ging het in onze jeugd. Ik herinner me 
nog goed de tijd van vroeger waarin er nog geen 
aardgas voorhanden was. Het leven was totaal 
anders zo’n 50-60 jaar geleden. 
Lekker warme truien dragen in de huiskamer was 
maar heel gewoon. In de huiskamer werd een 
kolenkachel gestookt en als men geluk had bleef de 
kachel aan, zodat het opstoken de volgende 
ochtend geen problemen gaf. In de keuken stond bij 
ons een houtkachel waarop onder andere de soep 
werd getrokken en het vlees gebraden. Verder een 
gascomfort met een fles gas eronder, weggewerkt 
achter een gordijntje. Natuurlijk was het gas altijd 
op als men met koken begon. Er zat niet anders op 
dan snel naar de smid in het dorp te gaan om een 
nieuwe fles te halen. Dit hoorde erbij en niemand 
mopperde erover. Enkel de huiskamer en de keuken 
waren verwarmd, de slaapkamers niet. Soms 
stonden er zelfs ijsbloemen op de ramen bij hevige 
kou en werd er een zware vracht aan dekens op het 
bed gelegd en maakte men gebruik van 
warmwaterkruiken. 

Ik weet nog goed dat wij thuis aardgas kregen. Wij 
hoorden bij een van de proefgemeenten die als  
eerste aardgas konden krijgen. Bij de introductie 
werd veel aandacht besteed aan de (on)veiligheid 
van gas en het eventuele ontploffingsgevaar bij het 
koken. Mijn ouders hadden er wel vertrouwen in 
dat aardgas op een veilige manier kon worden 
gebruikt en besloten direct tot aanleg van centrale 
verwarming. Resultaat daarvan was dat het gehele 
huis, inclusief de slaapkamers in de winter werd 
verwarmd. Dit betekende een genot voor iedereen. 
De hoge prijs voor gas en elektriciteit vormt voor 
veel van onze leden een probleem. Hopelijk geeft 
de overheid op korte termijn duidelijkheid over de 
wijze waarop men onze bevolking tegemoet zal 
komen, maar daarnaast is het verstandig te pogen 
het verbruik te beperken. Hulpmiddelen, die wij ook 
vroeger gebruikten, zoals warme truien en plaids, 
kunnen ervoor zorgen, dat ook als de verwarming 
enkele graden lager staat het comfortabel blijft. 

Wij wensen u  

Prettige en Gezellige  

Feestdagen toe 

 

 

 

 
 

Ondanks alle crises waarmee wij geconfronteerd 
worden, wens ik u een prettige feestmaand toe met 
vele hartverwarmende contacten. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden  

Verder in dit nummer 
Uit eten, Redactie, 

70 jaar KBO Boxtel, Kerstvieringen, 
KBO/Keistampers, Seniorenexpo, 

Zorg en huurtoeslagen, 
Activiteiten, Contactinformatie. 
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Dank aan de heer Tan van restaurant 
“Lotus” 
13 jaar geleden waren wij op zoek naar een nieuwe 
activiteit: Uit eten met de KBO. 
De activiteitencommissie van toen kwam op het 
idee om bij restaurant Lotus te informeren of er 
mogelijkheden waren. En die waren er! 
De heer Tan wilde voor ons wel een buffet 
klaarmaken met heel veel lekkere Chinees/Indische 
gerechten. 

Sinds die tijd zijn wij elke maand uit eten gegaan bij 
restaurant Lotus. De laatste jaren zelfs verdeeld 
over 2 woensdagen omdat het aantal deelnemers 
te groot was om in één middag te realiseren. 
Helaas moet de heer Tan met zijn team afscheid 
nemen van zijn restaurant. 
Wij vinden het heel erg jammer dat het restaurant 
gesloten wordt. Er waren altijd veel tevreden 
deelnemers. 

Meneer Tan en ook de kok, wij danken u hartelijk 
voor de gastvrijheid die wij bij u altijd mochten 
ontvangen. Het gaat u allen goed! 
Dat wensen wij u toe. Nogmaals hartelijk dank. 
Activiteitencommissie KBO Boxtel. 
 

Uit eten met de KBO 
Op woensdag 14 december 
om 17.00 uur 
gaan we uit eten bij  
Eetpunt Boxtel, restaurant Elisabethsdael, 
Mgr. Bekkersstraat 6. 
Er wordt een driegangenmenu geserveerd 
Kosten € 12.50 excl. drankjes. 

Menu: 

• Voorgerecht: Tomatensoep. 

• Hoofdgerecht: Visschnitzel met remouladesaus 
of varkensschnitzel met champignonsaus. 

• Bijgerecht: Gebakken krieltjes. 

• Groenten: Bloemkool met kerriesaus. 

• Nagerecht: Monchou met kersen en 
bastognekoek. 

Aanmelden voor 7 december. 

 

Lunch bij Elisabethsdael 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij lunchen 
bij Elisabethsdael, Mgr. Bekkersstraat 6.  
Op vrijdag 23 december is de lunch speciaal voor 
KBO-leden om 12.00 uur. Kosten € 11.-- 
Aanmelden voor 18 december. 
 

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 
 

Kerstbrunch bij Simeonshof 
Op zaterdag 24 december brunch in 
de ontmoetingsruimte van 
Simeonshof. 
Een heerlijke driegangenbrunch met keuze uit een 
voorgerecht of soep, diverse warme gerechten op 
tafel, diverse groenten, broodjes en tot slot 
heerlijke toetjes. Dit is voor iedereen, dus neemt u 
gerust uw familieleden of buren mee. 
Kosten €17,50 inclusief één consumptie. 

Voor 15 december reserveren bij Simeonshof en 
doorgeven met hoeveel personen u wilt komen. 
Op 1e en 2e kerstdag zijn ze gesloten, maar u kunt 
wel vooraf maaltijden bestellen om mee te nemen. 

Eucharistieviering 

Vrijdag 2 december is er om  
16.00 uur een eucharistieviering 
in Het Wereldhuis ter intentie 
van de overleden KBO-leden van 
de wijk Selissen.  
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te 
drinken. 
 

Van de redactie 
Alweer het laatste nummer van het jaar. 
De redactie heeft het weer voor elkaar 
om een editie te maken vol met nieuws voor onze 
leden. 
Zowel over de toekomst als over het heden. 
Kopij was er weer in overvloed, 
waar de redactie soms in snijden moet. 
Te veel woorden, te veel zinnen, 
soms weten we niet waar te beginnen! 
Dus daarom een vriendelijk verzoek alweer, 
niet meer dan 200 woorden, we plaatsen niet meer. 
De ruimte in ONSBoxtel is niet zo groot, 
daarom stellen we dit uit nood! 
Foto’s en/of illustraties zijn altijd goed, 
want luchtigheid in ONSBoxtel, dat moet! 
De redactie wenst u veel gezelligheid 
voor nu en in de komende tijd!  

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:laurabekers55@gmail.com
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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)  

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

Dagreis 
Donderdag 1 december dagreis naar de kerstmarkt 
in Düsseldorf. Opgeven via busonderneming EMA. 
Zie info OnsBoxtel van november. 

Bezoek aan VION (voorheen ENCEBE) 
Woensdag 7 december om 13.00 uur.  
Het bezoek omvat een presentatie en een bezoek 
aan de fabriek. Ongetwijfeld hebben velen van u 
misschien in het verleden daar gewerkt en vinden 
het fijn om daar weer eens terug te zijn. Er is een 
maximum van 30 personen. 
Wilt u deelnemen dan kunt u zich aanmelden via 
70jaarkboboxtel@gmail.com 

Kerstconcert in de Sint-Petrusbasiliek  
Zaterdag 10 december 14.00 uur.  
Het programma “Merry Christmas” met Olga van 
der Pennen en haar muziekvrienden bestaat uit 
bekende (licht)klassieke muziekstukken, afgewisseld 
met kerst-meezingers. 
Er treedt een internationaal gezelschap op. 
Zangeres Odilia Carmen Chirica afkomstig uit 
Roemenië en de Amerikaanse celliste Sharon Lane. 
De verbindende kracht is de componist Olga van der 
Pennen op de piano. 
Ook pastoor Van Rossem zal een muzikale bijdrage 
leveren. Het concert is gratis toegankelijk op 
vertoon van de KBO-pas. Niet-leden betalen een 
bijdrage van € 5,--. De kerk is open vanaf 13.30 uur. 

Klassieke muziek 
Maandag 19 december 14.00 uur in de Rots. 
Deze middag neemt Paul Lebbink ons mee om 
samen te luisteren en uitleg te krijgen over 
klassieke kerstmuziek. Gratis toegang voor leden. 

Cursus Filosofie 
De cursusdata zijn op donderdag 5, 12, 19 en 26 
januari en 2 en 9 februari 2023 in De Walnoot van 
10:00 tot 12:00 uur. De cursus voor zes lessen kost 
per persoon € 75,-- inclusief kopje koffie.  
Opgeven kan door het overmaken van € 75,-- op de 
rekening Kath. Bond van Ouderen afdeling Boxtel 
NL62 RABO 0108 841960. Betaald is opgegeven! 
De inhoud van de cursus gaat over emoties. 
Eeuwenlang werden emoties gezien als een 
belemmering voor het rationele denken. Pas in de 
twintigste eeuw ontstond er een kentering in het 
denken toen men begon te beseffen dat emoties 
een onmisbare rol vervulden in onze 
ontstaansgeschiedenis. Zeker als ook nog blijkt dat 
het rationele denken niet een ‘op zichzelf staand’ 
vermogen is, maar juist zwaar steunt op een goed 
functionerend emotioneel systeem. 
Ook wordt gesproken over één specifieke emotie: 
de ‘liefde’. Ook zal er worden verteld hoe er in de 
loop van de geschiedenis over liefde werd gedacht. 

Kennismaking met Suriname 
Dinsdag 17 januari om 14.00 uur in De Rots. 
Jacqueline vertelt over haar thuisland Suriname. 
De moeite waard om kennis te maken met dit land. 
Officieel de Republiek Suriname is een republiek 
aan de noordkust van Zuid-Amerika met als 
hoofdstad Paramaribo. Het land was van 1667 tot 
1954 een kolonie van Nederland en daarna een land 
binnen het Koninkrijksverband. Op 25 november 
1975 werd Suriname onafhankelijk. 

Muziek/dansmiddag 
Zondag 22 januari om 14.00 uur in De Rots. 
Een gezellige middag waar volop gedanst kan 
worden en u samen kunt genieten van de muziek 
van het orkest Triple-X. 
Gratis toegang voor leden. Niet-leden betalen € 2,--. 
Hebt u belangstelling wilt u zich dan aanmelden via 
70jaarkboboxtel@gmail.com 

Meer berichten over de navolgende 
activiteiten in ONSBoxtel van januari: 
Dinsdag 14 februari kennismaking met Indonesië.  
Dinsdag 28 februari kennismaking met Lonneke 
Vromans over “Hoe blijf ik fysiek en mentaal 
weerbaar”. 

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

mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Kerstviering Selissen 

Vrijdag 16 december om 11.00 uur in de Walnoot. 
10.30 uur Ontvangst leden 
11.00 uur Eucharistieviering: Voorganger Pater 
Lemmens met zang van het Verrijzeniskoor 
11.45 uur Opening 
12.00 uur Gezamenlijke lunch 
13.15 uur Optreden troubadours : Bach en Broccoli. 

14.00 uur Pauze met consumptie 
14.15 uur Optreden troubadours: Bach en Broccoli 
15.00 uur Loterij 
15.30 uur Afsluiting van de middag 
De kaartverkoop is op donderdag 8 december van 
14.00 uur tot 14.30 uur in de Walnoot. 
Kosten € 2,--. 

Kerstviering Centrum 
Vrijdag 16 december om 13.30 uur in  
het Muziekhuis. 
De zaal is om 13.00 uur open en we beginnen om 
13.30 uur met een eucharistieviering. 
Na opening van de voorzitter volgt er koffie of thee 
met kerstbrood. 
Daarna treedt Muziekgroep Plûzier op. 

 
In de pauze wordt een drankje geserveerd. 
Vervolgens treedt Muziekgroep Plûzier nog een 
keer op. Afsluiting met koffie en worstenbrood. 
Kaartjes voor deze middag kosten € 2,--. 
De kaartverkoop is op donderdag 8 december van 
14.00 uur tot 14.30 uur in Simeonshof. 

Kerstviering Lennisheuvel 
Dinsdag 20 december13.00 uur in de Orion. 
We beginnen om 13.00 uur met een 
eucharistieviering door Pater Lemmens. 
Om 14.00 uur koffie/thee met wat lekkers. 
Van 14.30 tot 16.30 uur de wervelende, 
verrassende kerstshow van Stichting  
“Goud voor Oud”:  
“Oh Dennenboom, Oh Dennenboom”  
door Nancy van Heeswijk. 
Na de show nog een lekkere verrassing. 
Opgeven op donderdag 8 december van 14.00 uur 
tot 14.30 uur in De Orion. Kosten € 2,--. 
 

Kerstviering Oost 
Woensdag 21 december om 13.30 uur in De Rots. 
De zaal is open om 13.00 uur. 
Aanvang van de eucharistieviering om 13.30 uur. 
Daarna een welkomstwoord door wijkcoördinator 
Cor Teunis. Na de koffie/thee met een 
worstenbroodje, een gezellig samenzijn. 
De dames van cabaretgroep “Tis Aalt Wa” komen 
optreden. In de pauze wordt een drankje en een 
hapje geserveerd.  
Vervolgens nog een optreden van “Tis Aalt Wa”. 
Kaartverkoop is op donderdag 8 december van 
14.00 uur tot 14.30 uur in De Rots. Kosten € 2,--. 
 

Dükerskoor 
Maandag 19 december een Kerst-inn bij 
Gemeenschapshuis De Rots. Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open om 19.15 uur. De toegang is gratis. 

Het Dükerskoor nodigt het publiek uit om mee te 
zingen en deelt daarvoor tekstbundels rond. 
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Wandelen met de KBO/Keistampers 

Midweek wandelingen 
Dinsdag 6 december, vertrek om  
13 30 uur bij de Lambertuskerk in 
Gemonde. 

Dinsdag 20 december, vertrek om 13 30 uur bij 
Café De Ketting in Boxtel. 

De route is tussen 5 en 8 km lang, indien mogelijk 
met rustpauze. Aanmelden is niet nodig. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. 
Harrie Schellekens, commissielid wandelen 

 

Wandeling 18 oktober 
Wat was het prachtig weer! Met 18 wandelaars 
vertrokken we vanaf De Ketting. Weer nieuwe 
gezichten erbij, wat leuk! Steeds meer wandelaars 
vinden de weg naar deze wandelingen. 
Ook nu weer had Toon iets moois voor ons bedacht. 
Over de Hooibrug, rechtsaf. Langs het kanaal naar 
het Dommeltje. Daar hebben we heerlijk iets 
gedronken. De activiteitencommissie trakteerde. 
Bedankt! Na 6,5 km waren we weer terug bij de 
Ketting. Dank je wel Toon. 
Aleid Penning 

 

Herfstwandeling 30 oktober 
Zondag 30 oktober hadden de Keistampers een 
herfstwandeling uitgezet door Sparrenrijk en Den 
Eikenhorst. Wat hadden we een prachtig weer. Het 
was gewoon warm met een helderblauwe lucht. 
Vanaf 8.30 uur kon er vertrokken worden, waar al 
volop gebruik van werd gemaakt. 
Ongeveer 100 wandelaars hebben deelgenomen. 
Waarschijnlijk zijn het er nog meer geweest, want 
er lopen ook mensen mee die niet zich niet hebben 
ingeschreven.  

 

In het Sparrenrijk was diezelfde dag ook een 
hardloopwedstrijd. Wat een gezellige drukte. 
Als we elkaar wat ruimte geven, kan er veel. 

Wat een prachtige herfstkleuren! Door de zon werd 
het alleen maar mooier! Het leek wel of sommige 
lanen bedekt waren met goud. 

 

Zelf heb ik voor de wandeling van 7 kilometer 
gekozen, maar er waren meer mogelijkheden.  

Bedankt organisatie, wat hadden jullie een mooie 
wandeling uitgezet! 
Aleid Penning 
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Seniorenexpo 2023 

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

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

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

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

Activiteitencommissie 

 

De Zorg- en Huurtoeslagen 2023 
Veel mensen kunnen in 2023 Zorg- en/of 
Huurtoeslag krijgen. Mensen die de toeslag(en) al 
hebben, kunnen (waarschijnlijk) een aanzienlijke 
verhoging tegemoet zien vanaf 2023. 

Het is zeer de moeite waard om de komende tijd de 
website van Belastingdienst-Toeslagen: 
https://www.belastingdienst.nl/toeslagen 
te volgen. Mogelijk komt u voor het eerst in 
aanmerking voor één of beide toeslagen. 
De maximale inkomensgrenzen en de maximale 
vermogensbedragen zullen op korte termijn in 
publicaties en op genoemde website verschijnen. 
De aanvragen of wijzigingen voor 2023 hoeven niet 
meteen. Het hele jaar 2023 tot 1-9-2024 kunnen 
deze worden geregeld. 

Laat de toeslagen niet liggen, neem de moeite om 
het uit te zoeken of uit te laten zoeken door 
iemand die daarmee uit de voeten kan. 

De vrijwilligers van onze Belastingservice Kring 
Boxtel controleren bij de aangifte 
inkomstenbelasting 2022 of de toeslagen op orde 
zijn en passen die zo nodig aan voor cliënten. 
Theo van Hamond,  
coördinator Belastingservice KBO Kring Boxtel 

Contributieteruggave via zorgverzekeraar  
Voor 2023 heeft KBO-Brabant met drie 
zorgverzekeraars collectieve contracten afgesloten. 
Het gaat om CZ, VGZ en Zilveren Kruis (via AON). 

Een premiekorting op de basisverzekering is vanaf 
2023 wettelijk niet meer toegestaan, maar korting 
op de aanvullende verzekering is nog steeds 
mogelijk bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Dit is hard 
nodig, aldus de nieuwsbrief van KBO-Brabant, want 
naar verwachting zullen de premies van zowel de 
basisverzekering als de aanvullende verzekeringen 
stijgen. 
Als leden zich via het collectief van KBO-Brabant 
aanvullend verzekeren bij CZ en VGZ krijgen zij 
bovendien jaarlijks hun lidmaatschap (tot een 
maximum van € 25,-) terug. 
 

Nieuwe leden 
Onze seniorenvereniging KBO Boxtel is een begrip in 
Boxtel. Leden kunnen deelnemen aan talrijke 
activiteiten. Via ONSBoxtel wordt u op de hoogte 
gehouden en geïnformeerd over zaken die u ter 
harte gaan. Iedereen boven de 50 jaar kan lid 
worden van KBO-Boxtel. (Zie inschrijfformulier) 
Misschien hebt u in uw omgeving nog mensen die 
eigenlijk wel lid willen worden, maar nog steeds die 
stap niet hebben gezet. Mocht u een nieuw lid 
aanmelden voor 1 januari 2023 dan hebt u kans op 
een leuk prijsje. Een leuke uitdaging! 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 

 

Kleding herstellen voor leden KBO stopt 
Met heel veel plezier heb ik een aantal jaren voor 
KBO-leden kleding hersteld. Het laatste jaar werd 
dit werk steeds meer een last voor mij. Daarom 
stop ik met dit werk per 1 december 2022. 

Ik wil meer tijd besteden aan andere hobby’s, 
waaraan ik niet of nauwelijks meer toekwam. 
Ik hoop dat de mensen die van mijn diensten 
gebruik hebben gemaakt een goed alternatief 
vinden en wens hun daarbij veel succes. 
Johan Vromans  

https://www.belastingdienst.nl/toeslagen
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Presentatie Bijnen-Uitvaartzorg 
Bijzonder waardevol 
Op 10 oktober verzorgde Bijnen-Uitvaartzorg een 
geweldige presentatie. De liefde waarmee 
gesproken werd over het afscheid nemen was 
ontroerend. Al sinds 1928 is Bijnen werkzaam in 
Boxtel en omgeving. Er zijn nu 6 vestigingen met 50 
mensen die dag en nacht klaar staan om hulp en 
ondersteuning te verlenen na overlijden. 
Wanneer iemand uit uw directe omgeving komt te 
overlijden, komt er meestal enorm veel op u af. Op 
dat moment is het fijn om te weten dat u een 
beroep kunt doen op Bijnen-Uitvaartzorg. 
Zoals het leven van ieder mens uniek is, moet een 
uitvaart dat ook zijn. Als familie wordt u geholpen 
tijdens de voorbereiding, de dag van de uitvaart zelf 
en uiteraard ook daarna. Het komt in vertrouwde 
handen zodat u als familie zich volledig kunt richten 
op het afscheid van uw dierbare en het verwerken 
van het verlies. Een uitvaart is mogelijk voor alle 
religies. Ook kregen we uitleg over een 
dementievriendelijke uitvaart. Enkele 
afscheidsbegeleiders hebben hiervoor een 
gespecialiseerde opleiding gevolgd. Deze opleiding 
is ontwikkeld in samenwerking met Alzheimer 
Nederland. In overleg met de familie wordt gekeken 
wat de mogelijkheden zijn om een nabestaande 
met dementie bij de uitvaart te betrekken. 
Het was een boeiende middag. Mocht u vragen 
hebben of al iets willen bespreken dan staan de 
uitvaartbegeleiders van Bijnen u graag te woord. 
Bij Bijnen zijn ze 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week bereikbaar en beschikbaar. 
T 0800 9060 E-mail: info@bijnen.nu 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 
 

Het Wilhelmus 
Op vrijdag 21 oktober heeft de heer Wittenberg een 
leuke en onderhoudende lezing gehouden over ons 
volkslied. De lezing, ondersteund door beelden en 
muziek, beschreef ons volkslied vanaf het ontstaan 
in de 16 eeuw en het gebruik als volkslied sinds 
1932. 

Voor een enthousiast 20-koppig publiek liet de 
historicus de verschillende Europese volksliederen 
horen en toonde de verschillen tussen de landen. 

Ons volkslied is niet zo krijgshaftig maar wel oud. 
De dichter van dit lied is niet bekend, maar 
waarschijnlijk was dat de dichter Petrus Datheen 
(16 eeuw). 
Al met al een mooie, onderhoudende lezing over 
ons Nederlandse volkslied en we kijken uit naar 
volgende lezingen. Laten we hopen dat dit in het 
nieuwe jaar kan gebeuren. Willem Wittenberg zal 
dan zeker op een boeiende wijze meer kunnen 
vertellen over de geschiedenis van Nederland. 
Claudine Daverveld 
 

Lezing over eenzaamheid 
Eenzaamheid bespreekbaar? 
Eenzaamheid komt vaak in het nieuws. Uit een 
publicatie van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek kwam tijdens een onderzoek naar voren 
dat meer dan 40% van de Nederlanders zich 
eenzaam voelt. Op 31 oktober vertelde socioloog 
doctor Eric Schoenmakers over eenzaamheid. Een 
boeiende bijeenkomst waarin hij aangeeft dat 
eenzaamheid een complex gevoel is. Hij vertelde 
over wat eenzaamheid precies is, hoe het voor 
mensen voelt en wat oorzaken en gevolgen van 
eenzaamheid zijn. Eenzaamheid noemt men ook 
wel sociale pijn. Eenzaamheid heeft ook impact op 
de gezondheid. De nadelige gevolgen van 
structurele eenzaamheid zijn gelijk aan het 
schadelijke roken van 15 sigaretten per dag! 
Dr. Schoenmakers werkt op dit moment aan een 
onderzoek over tevredenheid met relaties. Hebt u 
interesse om deel te nemen aan het onderzoek? 
Neem dan contact op: e.schoenmakers@fontys.nl. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 

Two of Us in De Walnoot 

“Imagine” bezingt nog steeds een actueel thema en  
is een van de hoogtepunten van deze middag.  
Maar ook “Bridge over troubled water”, “God only 
knows”, en vele andere. Two of Us staat garant voor 
prachtige vertolkingen van liedjes uit de jaren ’60. 
Van The Beatles, Simon en Garfunkel, tot The Kinks 
en anderen. Een zaal die goed gevuld is met een 
paar open plekjes. Op inspirerende wijze worden 
we meegenomen naar onze jeugdjaren.   

mailto:info@bijnen.nu
mailto:e.schoenmakers@fontys.nl
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Heel mooi dat er tussen artiesten en publiek een 
voortdurende interactie is, waardoor het 
programma in feite door het publiek wordt 
samengesteld. Naast de mooie muziek is het zo ook 
een levendige ontmoeting met het repertoire van 
Two of Us en er is voor ieder wel een favoriet liedje 
dat gespeeld en gezongen wordt. Genieten dus, 
mede doordat iedereen één en al oor is. Een 
geweldige middag dus. 
“Hey Jude”, als toetje na een fantastisch optreden, 
wordt met een breed applaus ontvangen. 
Ad Vromans 
 

Bezoek “heilig huisje” Sint-Petrusbasiliek  
Al om 10 uur werden we welkom geheten door Leo 
Reurings aan de voet van de Petrustoren. De vorige 
keer was voor velen van de 13 bezoekers die voet 
het eindpunt van de excursie. 

Nu echter leidde Steven van Groeningen ons met 
groot enthousiasme en kennis rond, buiten en 
binnen de Sint-Petrusbasiliek. Op het kerkhof, waar 
weer ruimte is voor overledenen, bekeken we 
graven van verschillend onderhoudsniveau, maar 
vooral de kerkgevel om daardoor het verleden van 
de kerk te leren kennen.  

Uiteraard stamt ook dit in hoofdzaak gotisch 
rijksmonument uit verschillende bouwperioden en 
is het gebruik echt niet alleen religieus geweest. 

 

Haar romaanse voorganger is nog wel verwerkt in 
de gevel van de huidige Petrus. De veel oudere 
kathedraal van Chartres was het begin van de 
Europese gotiek, zo begrijp ik. Ook de protestantse 
periode en de vlucht van katholieken naar de 
schuilkerk, krijgen aandacht. Blijkbaar wilden niet 
alle pastoors terug uit die schuilkerken naar hun 
oorspronkelijk veel grotere kerken.  

We passeren met eerbied het bescheiden graf van 
pater Hans de Visser, een nogal charismatische man 
die velen in het leven echt heeft bijgestaan. 

In de kerk beperken we ons bezoek niet alleen tot 
de gelijkvloerse verhalen, nee, we zoeken het, na 
ook de bloedkapel te hebben bezocht, via de toren 
hogerop en via een houten stellage komen we tot 
boven het schip.  

Wat een vakwerk is daar verricht. Gelukkig ging het 
allemaal goed bij het beklimmen en afdalen van 
trappen en zelfs een ladder.  

We zijn overspoeld door een golf van kerkelijke 
termen en verhalen die ik gelukkig niet hoef noch 
kan reproduceren. Het was een reis door mijn 
verleden en dat deed me goed.  

Toen ik terugfietste over de historische as naar huis 
was mijn geest voldaan, maar mijn maag was nu 
echt aan de beurt enige vulling te krijgen. 
Gerard Buiks 
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KBO BOXTEL 
organiseert in samenwerking met EMA reizen de volgende dagtocht: 

 

DONDERDAG 23 MAART 2023 
 

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

Vriendschap, vrijheid en liefde. 
Frankrijk in een tijd van onrust, armoede en oneerlijkheid. 
 

Na 19 jaar gevangenschap lijkt Jean Valjean zijn vrijheid 
tegemoet te gaan. Javert helpt hem uit de droom en laat hem 
weten aan welke voorwaarden hij de rest van zijn leven moet 
voldoen. Om hieraan te ontsnappen verscheurt Jean Valjean 
zijn vrijlatingsbrief en neemt een nieuwe identiteit aan.  
Door de jaren heen bewijst hij een goed persoon te zijn en 
probeert hij zijn verleden achter zich te laten.  
Lukt het Jean Valjean om uit handen te blijven van de 

geobsedeerde Javert, die hem koste wat kost wil bestraffen voor het breken met de voorwaarden?  
Les Misérables, een legendarisch, maar vooral zeer aangrijpend en tijdloos verhaal.  
Geschreven door Victor Hugo. 
 

Vanaf uw opstapplaats rijden we naar ons dineradres voor een goed verzorgd driegangendiner. Na afloop van 
het diner vervolgen wij onze weg richting Rotterdam. De musical speelt in het Nieuwe Luxor, dit prachtige 
theater gelegen aan de Erasmusbrug en bij de Wilhelminakade heeft zijn deuren geopend in 2001. Wij zijn 
hier ruim op tijd aanwezig zodat u de tijd hebt om uw zitplaats op te zoeken en te gaan genieten van deze 
musical. Na afloop van de voorstelling staat de touringcar weer klaar om u retour te brengen naar uw 
opstapplaats.  
 
Een musical die u gezien moet hebben! 

 

U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden tot 12 DECEMBER bij EMA Reizen 
 

Inclusief: busreis, diner, entreeticket musical 1e rang in het Nieuwe Luxor te Rotterdam 

De prijs van deze dagtocht bedraagt: € 125,00 p.p. 

U kunt zich telefonisch aanmelden bij EMA Reizen: T 040-2044145 
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Boukje Canaan, afscheidsfotograaf 
Op 9 november vond er een zeer waardevolle 
bijeenkomst plaats die gewijd was aan 
afscheidsfotografie. 
"Foto's geven steun, houden een herinnering 
levend en houden de liefde vast. Zeker wanneer het 
een afscheid van een dierbare betreft.“ 
Boukje Canaan is geboren en getogen in Boxtel. Ze 
is fotograaf en mede door een gemis van juiste 
foto’s bij het overlijden van haar moeder heeft ze 
zich gespecialiseerd in de afscheidsfotografie. 

Tijdens de bijeenkomst vertelde een KBO-lid over 
haar ervaringen betreffende het maken van een 
afscheidsboek door Boukje. Het boek toonde de 
personen rondom de overledene en de liefde, die zij 
voor de overledene hadden. Het boek geeft een 
ontroerend beeld van het afscheid en tevens een 
eervolle plek aan de overledene.  
Vaak wordt alleen de dag van de uitvaart 
vastgelegd. De overledene komt niet op de foto in 
het boek, maar wel de familie, vrienden en 
kennissen. Gepoogd wordt in het fotoboek de liefde 
vast te leggen die men voor de overledene koestert. 
Het is een passende manier om herinneringen vast 
te leggen voor jezelf en voor de ander, ver weg of 
dichtbij. Daarbij moet bedacht worden dat foto’s 
van een emotioneel afscheid maar eenmalig zijn te 
maken. Wilt u nadere informatie ontvangen dan 
kunt u altijd contact opnemen met Boukje Canaan, 
info@boukjefotografie.nl 
Betsie van der Sloot-van der Heijden. 
 

Luisteren naar klassieke muziek 
Maandag 19 december om 14.00 uur in De Rots, is 
de laatste bijeenkomst dit jaar van Luisteren naar 
klassieke muziek. In deze bijeenkomst zal orkestrale 
kerstmuziek ten gehore worden gebracht Ook zult u 
een aantal kerstliederen kunnen beluisteren. 
Voor zo ver nodig zal ik de muziek wat toelichten en 
wat vertellen over de componisten. De bijeenkomst 
duurt tot 16.00 uur en er is een korte pauze. 
Wellicht kan de bijeenkomst voor u een goede 
voorbereiding betekenen op Kerstmis. 
Ik hoop velen van u te mogen begroeten. 
Paul Lebbink 

Kerst–uur met Gestels Gemengd Koor  
Zondag 18 december van 16.00  tot 17.00 uur in de 
Michaëlkerk, Nieuwstraat 36, Sint-Michielsgestel. 
De juiste kerstsfeer op het juiste moment op de 
juiste plek. Het Gestels Gemengd Koor brengt u, 
onder leiding van Wilma van der Schoot, weer een 
speciaal Kerst-uur.  
Laat u meevoeren op de rijke kerstklanken van het 
GGK. Zij brengen een mix van kerstnummers met 
onder andere de swingende gospel ‘What you 
gonna call your pretty little baby?’ en het mooie, 
vriendelijke ‘Happy New Year’. Met een aantal 
bekende kerstliedjes kunt u heerlijk meezingen.  
De pianobegeleiding is in handen van Margret 
Bekkers, het orgel wordt bespeeld door Wil van den 
Broek. Enkele leerlingen van Muziekschool Médèz 
gaan ons verrassen met een gastoptreden en Judith 
Roelofs zingt weer een prachtige solo.  
Wij hopen u te mogen verwelkomen.  
Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Een deel daarvan is bestemd voor de voedselbank. 
Leo Reurings 
 

 

Recept: Bladerdeeg met appel 
Nodig: 4 plakjes bladerdeeg, 2 appels, 1 ei, kaneel. 
Bladerdeeg ontdooien, appels schillen en in schijven 
snijden en dakpansgewijs op het bladerdeeg leggen. 
Insmeren met geklopt ei. De oven voorverwarmen 
en daarna het bladerdeeg 20 minuten bakken op 
210 graden. Bestrooi met kaneel. Serveren met ijs 
en slagroom. Smakelijk. 
Fraendic 

Stromboli  1 en 2 december 14.00 uur 
Ticket to Paradise 8 en 9 december 14.00 uur 
Casa Coco         15 en 16 december 14.00 uur 
Toegangsprijs Biobest Plus+ bedraagt € 8,00 met 
gratis kopje koffie/thee en iets lekkers. 
Bezoekt u regelmatig de Biobest Plus+? Speciaal 
voor u is er de Biobest Plus+ filmpas.  
Een filmpas voor 11 voorstellingen is aan de kassa 
verkrijgbaar voor €80,--.  

mailto:info@boukjefotografie.nl
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Inzet derde auto 
Seniorenvervoer Boxtel  
Toename abonnees en rit 
aanvragen  
Door de grote toename van nieuwe 
abonnees in de afgelopen twee 
maanden plus een stijging in de ritaanvragen van de 
huidige abonnees heeft het bestuur ondanks de 
matige financiële situatie besloten om tijdelijk een 
huurauto te gaan inzetten. Deze auto zal tijdelijk als 
een soort “voorloop auto” gaan fungeren. “De 
reden hiervoor is dat wij aan onze maatschappelijke 
opdracht willen blijven voldoen, namelijk het 
bieden van een comfortabel vervoer voor senioren 
van deur tot deur en dit tegen een laag betaalbaar 
tarief voor onze doelgroep,” aldus voorzitter Kees 
de Waal.  

 
 

Samenwerkingsovereenkomst voor aanschaf 
definitieve derde auto  
Recentelijk is er een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de landelijke organisatie Gratis 
Vervoer. Hun werkwijze houdt in dat zij voor de 
duur van 5 jaar een gratis auto naar keuze ter 
beschikking stellen onder de voorwaarde dat zij 
voldoende bedrijven en organisaties binnen Boxtel 
bereid vinden om hieraan hun bijdrage te leveren. 
Dit bedrijf gaat zelf sponsoren benaderen met het 
voorstel om voor de periode van 5 jaar een 
reclamecontract af te sluiten wat inhoudt dat 
daarvoor het eigen bedrijfslogo op de beschikbaar 
gestelde auto wordt geplaatst.  
Open voor (financiële) samenwerking en ideeën 
Uiteraard staat het bestuur van de stichting ook 
open voor andere mogelijkheden of ideeën voor 
(financiële) samenwerking die ertoe bijdragen om 
een gezonde (financiële) basis te kunnen creëren 
voor de toekomst. Belangstellenden kunnen dit 
kenbaar maken door een e-mail te sturen ter 
attentie van voorzitter Kees de Waal: 
voorzitter@seniorenvervoerboxtel.nl  
Uiteraard zijn spontane donaties ook meer dan 
welkom. U kunt daarvoor ons rekeningnummer 
gebruiken: NL09 RABO 0365 7268 50 ovv Donatie. 
Hans Mestrum 

Bezuinigen 
Het ergste wat we kunnen doen  
is bezuinigen op het licht en de warmte 
die wij elkaar kunnen geven. 
Dat is de boodschap van het kerstfeest. 
Al het andere is een leuke omlijsting van het feest. 
Dat mag ook gerust, zolang we tenminste  
de eigenlijke boodschap  
maar niet uit het oog verliezen. 

Wij wensen u allemaal  
een heel mooi kerstfeest toe.  
Een feest waarbij we elkaar veel licht  
en warmte kunnen brengen. 
Laten we daar alsjeblieft nooit op bezuinigen.  
 
Vergeet mij niet 
Hoe zou ’t zijn 
een wereld vol rust en vrede. 
Een wereld zonder onrecht wreedheden, 
verdriet en pijn. 

Een wereld waarin liefde en barmhartigheid  
centraal staan voor mensen, dieren en natuur. 
Waar mensen niet klagen over duisternis,  
maar een licht ontsteken vol vuur. 
Een wereld waarbij mens en dier hand in hand 
gaan. 

Hoe zou ‘t zijn, 
een wereld waarin geld en macht niet langer 
centraal staan, 
waar men oog heeft voor vogels  
die van hier naar ergens gaan, 
een mooie wolkenlucht en zonneschijn. 

Laten we voor nu en in ’t verschiet, 
zorgen voor elkaar en onze aarde. 
Maak het niet kapot,  
maar laat het in zijn waarde. 
Vergeet mij niet! 
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Breukelsestraat 3, 5281HA Boxtel 
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Agenda - december Bestuur en contactinformatie  
 
Biljarten 
Elke dinsdag De Walnoot    13.30 uur 

Handwerken 
Elke donderdag  De Orion     13.30 uur 

Bridgen 
Elke donderdag  De Walnoot     13.30 uur 

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

Centrum:           vrijdag 16 december om 13.30 uur 
Het Muziekhuis. 

Lennisheuvel:  dinsdag 20 december om 13.00 uur 
De Orion. 

Oost:             woensdag 21 december om 13.30 uur  
De Rots. 

 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen 

 1 (2023) 22 december 05 december 

 2  26 januari 09 januari 

 3  02 maart 13 februari 

 4  30 maart 13 maart 

 5  26 april 10 april 

 6  25 mei 08 mei 

 7 29 juni 12 juni 

 8 27 juli 10 juli 

 9  31 augustus 14 augustus 

10 28 september 11 september 

11 26 oktober 09 oktober 

12 30 november 13 november 

 

 

Voorzitter: 

Betsie van der Sloot-van der Heijden, T 0411631503 

Secretaris:  

Henk van den Langenberg T 0630860638 

Penningmeester: Frans Pennings T 0411611081 

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 

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/

