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Wat vliegt de tijd 

Als u dit voorwoord leest, is het al bijna juni. Het 
lijkt wel of we de ‘verloren tijd’ van de laatste twee 
jaar op vele fronten aan het inhalen zijn. 
Familiebijeenkomsten en vakanties behoren weer 
volop tot de mogelijkheden. 
Ook bij onze seniorenvereniging zijn er talrijke 
activiteiten. In het kader van het 70-jarig jubileum 
hebben we al van vele extra bijeenkomsten mogen 
genieten. Het is fantastisch om u zoveel moois te 
kunnen bieden. In de eerste drie maanden hebben 
we al veel activiteiten gehad, maar u hebt ook nog 
veel te goed, zoals een feestelijke dag in de 
Spiegeltent met lunch, taart en saxofoonmuziek. 
Bezoek aan Kamp Vught, de filosofiebijeenkomst 
en bezoek aan Blusco en Vincentius. 
Ook de natuur ziet er weer frisgroen uit. Samen een 
fietstochtje door de natuur maken met een lekker 
kopje koffie onderweg. Dit is genieten dichtbij huis. 
Ook dat kan en mag weer. 

Zelf geniet ik veel van de natuur rondom mijn huis. 
De groentetuin staat er weer goed bij. Peultjes, 
tuinbonen en aardappelen zijn in volle groei. 
Inmiddels kan ook het zomergoed in de grond nu de 
ijsheiligen voorbij zijn. Na deze dagen komt er 
immers nagenoeg geen nachtvorst meer. 
Courgettes, pompoenen, boterboontjes en diverse 
andere boontjes zijn geplant. 

De heilige boontjes ga ik nog planten. Deze 
boontjes, ook wel monstransboontjes genoemd, 
worden meestal geplant op 14 mei, de boondag. 
De naam ‘heilig boontje’ hebben deze witte 
boontjes te danken aan de roodbruine tekening 
rondom het naveltje in de vorm van een engel. 

Vroeger werden deze boontjes veel in Brabant 
geplant. Nu veel minder en kent men vaak alleen 
maar de andere betekenis van een heilig boontje, te 
weten een schijnheilig persoon. Het is iemand die 
vaak laat merken hoe goed, vriendelijk, behulpzaam 
en bescheiden hij of zij is, maar die dit in de praktijk 
niet altijd is. Niet alleen de dagen gaan snel voorbij, 
maar ook de jaren. Dit worden wij ons nog meer 
bewust indien wij naar de foto-expositie kijken over 
70 jaar KBO, die vanaf 1 juni te zien is in de 
bibliotheek. Deze geeft een goed beeld van de 
ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt. 

Tot slot: Geniet van elke dag, de tijd vliegt. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 

Van de redactie 
Voor u ligt het juni-nummer alweer! De redactie is 

iedere keer weer verwonderd over hoe snel de tijd gaat 

en dat er weer een nieuwe ONSBoxtel gemaakt moet 

worden. Het aanbod van kopij is veelzijdig. Soms missen 

we er wel een foto of illustratie erbij, want dat maakt de 

ONSBoxtel zoveel levendiger!!! Fijn dat de scoot-

mobielers weer op pad geweest zijn. En wat een 

activiteiten rond het 70-jarige bestaan. Voor iedereen is 

er wel wat. Vergeet u niet op te geven. Want vol is vol!!! 

De redactie wenst u een zonnige en plezierige maand 

juni toe!!!  

Verder in dit nummer: 
Uit eten, Fietsen, 70 jaar KBO Boxtel,  
Kamelenmelkerij, Scootmobiel-tocht, 

Turkse Moskee, Heilige Eik, Puzzel, 
Agenda, Contactinformatie. 
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Uit eten met de KBO 
Uit eten bij restaurant “Lotus”, 
alleen voor KBO-leden. 
Omdat we voorlopig doorgaan met kleinere 
groepen hebben wij weer 2 datums gereserveerd. 
Woensdag 1 juni om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 29 mei. 
Woensdag 8 juni om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 29 mei. 

Woensdag 6 juli om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 3 juli. 
Woensdag 13 juli om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden vóór 3 juli. 

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 lunchen 
bij Elisabethsdael. 

Op vrijdag 24 juni om 12.00 uur is de lunch speciaal 
voor KBO-leden bij Elisabethsdael, 
Mgr. Bekkersstraat 6. 
Aanmelden vóór 17 juni bij Sina van Alphen 
T 0411689285 of sinavanalphen@solcon.nl. 

Fietsen met de KBO 
Op woensdag 8 juni is de  
Klaproosroute. 
Koffieadres: De Klaproos in Sint-
Oedenrode  

Op woensdag 22 juni “Rondje Meijerij”. 
Koffieadres: Clubhuis KBO Sint Michielsgestel. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats van MEP, 
Molenwijkseweg. De 40 km vertrekt om 13.15 uur 
en de 30 km om 13.30 uur. 

Dagreizen. 
Donderdag 9 juni “Rode vruchten en techniek van 
weleer”. Vertrek; 8.30 uur. Naverkoop kaarten; 
Simeonshof donderdag 2 juni van 14.00 uur tot 
14.30 uur. 

Eucharistieviering in juni 
De eucharistieviering op 3 juni in de 
Sint-Theresiakerk gaat niet door!!! 

Pastor Harry van den Tillaart wil iedereen heel 
hartelijk bedanken voor alle kaarten die hij heeft 
gekregen. Hij is er erg blij mee. Dank je wel. 

Bezoek aan Kamp Vught  
Woensdag 15 juni om 13.30 uur brengen wij een 
bezoek aan Kamp Vught. Er wordt een rondleiding 
gegeven door een gids. Ook over het buitenterrein. 
Een bezoek aan het Nationaal Monument Kamp 
Vught is een ervaring die je niet gauw zult vergeten. 
Je wordt geraakt en aan het denken gezet. 
Opgeven voor 31 mei bij: Claudine Daverveld 
c.daverveld51@gmail.com T 0411685138 
of bij Sina van Alphen: sinavanalphen@solcon.nl  
T 0411689285. 
Je gaat met eigen vervoer naar Vught en om 13.30 
uur verwachten we je bij de hoofdingang. 
Kosten €4,50 per persoon indien je overmaakt naar 
KBO Boxtel rekening NL62RABO108841960 
Bij betaling in cash wordt € 5,-- berekend (betalen 
aan Claudine Daverveld). 
Inbegrepen is: Entree Kamp Vught 

Rondleiding met gids 
Koffie/thee met appelgebak 

Voor degene die graag gezamenlijk naar Vught 
fietsen: Vertrek om 12.30 uur vanaf het 
parkeerterrein van MEP aan de Molenwijkseweg. 

Nieuwe leden 
In de periode maart 2019 tot en met mei 2022 
hebben veel senioren zich als lid van 
seniorenvereniging KBO Boxtel ingeschreven. 
Door de coronaregels kunnen we die nu pas 
uitnodigen voor een nieuwe ledenbijeenkomst. 
De meesten hebben per e-mail een uitnodiging 
ontvangen. Helaas is niet van elk nieuw lid een  
e-mailadres bekend. Hebt u geen uitnodiging 
ontvangen, stuur dan een bericht naar 
kbo.boxtel@gmail.com. 
Betsie van der Sloot 

 
 

De reactie van ONSBoxtel is op zoek naar  
een nieuw redactielid.  

• Het is heel fijn als hij/zij kan werken met 
het programma Coreldraw of een 
soortgelijk programma om advertenties 
te maken en foto’s te bewerken. 

• Taalvaardig is. 

• Handig is met tekstverwerking op de 
computer. 

Wat heel belangrijk is dat we met elkaar  
een ONSBoxtel maken die er mag zijn!!! 
Heb jij daar zin in???  
Neem dan contact op met een van de 
redactieleden! 
Wij wachten in spanning af.  

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:c.daverveld51@gmail.com
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:kbo.boxtel@gmail.com


Informatiebulletin KBO - ONSBoxtel      4     WWW.KBOBoxtel.nl 

SENIOREN - 
VERENIGING  
KBO-
BOXTEL 
1952-2022 

 

Een praatje met een bestuurslid of 
cliëntondersteuner 
U bent welkom in een van de gemeenschapshuizen 
om een praatje te maken met een bestuurslid of 
cliëntondersteuner van de KBO. 
U kunt terecht voor een vraag, advies of praatje op 
woensdag tussen 10.30 uur en 11.30 uur. 
In De Orion op 1 juni en bij Simeonshof op 8 juni. 

Boekproeverij 
Woensdag 1 juni om 13:30 uur bezoek aan de 
bibliotheek. Rondleiding en Boekproeverij voor 
KBO-leden. Het is een leuk en interactief samenzijn. 
Aangezien er maar een beperkte groep kan 
deelnemen, dient u zich aan te melden via 
70jaarkboboxtel@gmail.com. 

BoekProeverij 
Hoe vind je nou net dat éne mooie boek uit die 
enorme collectie, waarvan je blij wordt, dat je 
inspireert, dat je stof tot nadenken geeft of juist 
ontspanning biedt? Kom naar de BoekProeverij.  
In een ongedwongen sfeer vertellen de 
Verhalencoaches van Huis73 (bibliotheek) je over 
onlangs verschenen en bijzondere titels en kun je 
met elkaar daarover in gesprek gaan. 
Ook zal er aandacht zijn voor specifieke genres, 
bijzondere boeken en activiteiten van de bieb. 
Kortom, er wordt een tipje van de sluier opgelicht, 
vanuit de overvloed aan alles wat uitkomt op 
boekengebied. En mocht je zelf een fantastische 
boekentip hebben, schroom dan niet en neem hem 
mee. Na afloop zal er een rondleiding gegeven 
worden door de bibliotheek en ontdekt u waar u de 
prachtigste pareltjes precies kunt vinden. 

Expositie KBO 70 jaar 
Expositie in de bibliotheek over de KBO door de 
jaren heen. 
Vanaf 1 juni tot half juli is deze fototentoonstelling 
te bezichtigen en is voor iedereen vrij toegankelijk. 
De bibliotheek is van maandag tot en met vrijdag 
geopend tussen 9.00 uur en 18.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 uur tot en met 17.00 uur. 

Kamp Vught 
Woensdag 15 juni bezoek Kamp Vught. 
Aanmelden vóór 31 mei. 
Zie informatie elders in dit bulletin. 

Spiegeltent 
Woensdag 22 juni feest voor KBO-leden in de 
spiegeltent. 
U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur in de 
spiegeltent bij kasteel Stapelen. 
Om 12.00 uur is er een uitgebreid lunchbuffet.  
U kunt zich hiervoor aanmelden door € 12,50 te 
storten op rekening NL62RABO0108841960 van 
KBO Boxtel. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Daarna worden de taarten beoordeeld die in het 
kader van Heel Boxtel Bakt zijn ontvangen. Een jury 
beoordeelt de taarten en alle aanwezigen mogen 
meeproeven van de taarten. Als u ook wilt 
meedoen aan deze taartenbakwedstrijd, stuur dan 
een berichtje aan 70jaarkboboxtel@gmail.com. 

Aansluitend, vanaf 14.00 uur, speelt in de 
Spiegeltent het saxofoonkwartet Bobeli. 
Vanaf 14.00 uur is deze muzikale middag voor 
iedereen vrij toegankelijk. 

Filosofie 
Maandag 27 juni kennismakingsbijeenkomst over 
filosofie. Wilt u ook meedoen dan kunt u zich 
opgeven via 70jaarkboboxtel@gmail.com.  
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Programma: Het eerste gedeelte van deze middag 
zal een korte inleiding gegeven worden in de 
Westerse filosofie. In het tweede gedeelte wordt 
een filosofische vraagstelling voorgelegd met 
aansluitend een discussie met de aanwezigen. 
Ook komen tijdens de discussie enkele filosofen ter 
sprake. 

Drie Heilige Huisjes 

Donderdag 7 juli 10.00 uur bezoek protestantse 
kerk. Toegang gratis. 
Na de moskee wordt nu een bezoek gebracht aan 
de protestantse kerk als één van de Heilige Huisjes. 
De protestantse kerk is een als Hervormde kerk 
gebouwd kerkje aan de Clarissenstraat 18 in Boxtel.  

mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Hervormde_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boxtel_(plaats)
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Het is een zogeheten Napoleonskerkje gebouwd in 
1812 naar ontwerp van Hendrik Verhees. 
Het kerkje staat niet ver verwijderd van de Sint-
Petrusbasiliek. De kerk bezit een 17e-eeuwse 
preekstoel en een orgel uit 1954. 
 

Bezoek Blusco 
Dinsdag 26 juli om 15.00 uur bezoek aan Blusco, 
Runmolen 2 (industrieterrein de Vorst).  
Aanmelden via 70jaarkboboxtel@gmail.com. 
Het is een bedrijf met grote ervaring op het gebied 
van brandpreventie. Na de ontvangst met een kopje 
koffie krijgen we een uitgebreide uitleg en mogen 
wij ook een brandje blussen. Toegang gratis. 

Kringloopwinkel Vincentius 

Woensdag 3 of 10 augustus om 10 uur bezoek aan 
de Vincentius-kringloop winkel.  
Hierover volgende keer meer. 

Vergeet niet uw KBO-pasje mee te nemen! 

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  
E-mailadres 70jaarkboboxtel@gmail.com. 

Bezoek kamelenmelkerij in Berlicum 

In het kader van het 70-jarig bestaan van KBO 

Boxtel had de activiteitencommissie op 20 april een 

uitstapje georganiseerd naar de kamelenboerderij 

in Berlicum, de enige kamelenmelkerij in Europa. 

Ruim 40 leden hadden zich aangemeld voor dit 

uitje. Rond 14.00 uur werden we ontvangen met 

een kopje koffie/thee en een lekker gebakje. 

Hierna gaf Frank Smits, eigenaar van de melkerij, 

een presentatie waarbij hij inging op het ontstaan 

van de melkerij en de situatie zoals deze nu is. 

Hij vertelde zijn verhaal met de nodige kwinkslagen 

en ging in op de vele vragen die er bij de KBO’ers 

leefden. 

Na deze introductie begon de rondleiding. Het 

bedrijf bestaat op dit moment uit ruim 100 

kamelen. Van jong tot oud. In de zomer gaan de 

kamelen naar buiten en mogen ze genieten van het 

lekkere gras. Een kameel kan goed tegen extreme 

warmte, maar ook winterkou verdragen ze goed. 

De kamelen die een jonkie hebben, worden 

dagelijks 2 keer gemolken. Bij de melkstal kregen 

we uitleg hoe het melken in zijn werk gaat. Nadat 

de nodige kiekjes waren gemaakt, werd het tijd om 

de kamelenmelk te proeven. En…. de kamelenmelk, 

die smaakt niet slecht.  

Kamelenmelk bevat 3 keer zoveel vitamine C als 

koemelk en is ook rijk aan vitamine B1, die we nodig 

hebben voor de verbranding van koolhydraten. 

Kamelenmelk is wel duur. Voor een half litertje 

betaal je € 5,--. Na de proeverij was het tijd om de 

terugreis naar Boxtel te aanvaarden. We hebben 

genoten van een gezellige en een leerzame middag. 

Dank aan de organisatie. 

Jan Verhoeven 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleonskerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Verhees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Petrusbasiliek_(Boxtel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Petrusbasiliek_(Boxtel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kansel
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Op stap 
De afgelopen maanden, toen de maatregelen rond 

corona zijn versoepeld, ben ik al veel op stap 

geweest. Achteraf besef ik dat ik dit heel erg gemist 

heb. Met de trein naar een stad, daar een 

tentoonstelling bekijken of iets anders, lekker 

lunchen en weer naar huis. 

Ik ben echt aan het inhalen! 

Mijn vrije-reizen-dagen met de trein worden snel 

minder. Naar Den Haag, lekker langs het strand. 

In Assen, de tentoonstelling van Frida Kahlo 

bezocht, zeer indrukwekkend. Door Amsterdam 

gelopen en een tentoonstelling in de Hermitage van 

Russische meesters bekeken (met de inval in 

Oekraïne is deze gestopt). Op naar Maastricht, daar 

gewandeld naar de Sint-Pietersberg, via de 

mergelgroeve en het dal van de Jekker weer terug 

naar het station. 

Ook in de buurt heb ik veel gewandeld en weer 

lekker op het terras gezeten. Naar Den Bosch 

gefietst. Bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 

even rustig op een bankje gezeten en bedacht dat ik 

een bevoorrecht mens ben! Ik kan dit allemaal in 

vrijheid en goede gezondheid doen, dat is toch 

geweldig! In de wereld om ons heen gebeuren 

verschrikkelijke dingen. Oekraïne is best dichtbij! Ik 

heb mijzelf voorgenomen om te blijven genieten 

van de kleine en de grote dingen om mij heen. 

Aleid Penning 

Scootmobiel-tocht 
Woensdag 4 mei hebben we een scootmobiel-tocht 
gereden. De deelnemers stonden te trappelen van 
ongeduld. Het was uitgesproken mooi weer. 
Er moest even worden bijgekletst, maar om tien 
over half 11 konden we vertrekken. 
Betsie van der Sloot kwam ons even uitwuiven, wat 
door iedereen zeer werd gewaardeerd en heel leuk 
gevonden. 

We toerden langs de waterbuffels en daarna via 
Esch naar Haaren en we zijn via de Kampina weer 
naar huis gereden. 

De pannenkoeken bij Pannenkoekenhuis Belveren 
in Haaren waren erg lekker. 
Iedereen vond het een geslaagde dag. 
Henk van Uden 
 

Lintjesregen in Boxtel-Liempde en Esch 

 
Wij feliciteren iedereen die dit jaar op 26 april een 

koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen, 

in het bijzonder Marieke Dijkshoorn, lid van onze 

vereniging en actief voor het HobbyCentrum.  
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Bezoek aan Turkse moskee 
Op 9 mei heeft, in het kader van het ‘Drieluik 

Heilige Huisjes’ een kleine delegatie van de KBO 

een bezoek gebracht aan de Turkse moskee in 

Boxtel. Een mooi gebouw bij de flats van 

Hoogheem. We werden gastvrij ontvangen door de 

imam en twee gastvrouwen.  

De imam, die pas 3 maanden werkzaam is in Boxtel, 

gaf uitleg over het geloof en de wijze waarop het 

door de gelovigen beleden wordt. Uitleg over het 

aantal keren dat dagelijks gebeden moet worden en 

uitleg over de richting (Mekka), waarin het gebed 

wordt uitgesproken.  

Tevens sprak hij een kort ochtendgebed uit.  

De gastvrouwen en de imam gaven uitgebreid 

antwoord op de soms kritische vragen die leefden 

bij de aanwezigen. Na afloop werden we 

getrakteerd op een heerlijk stuk cake, gebakken 

door de vrouw van de imam, en een lekker kopje 

thee. Dank voor de gastvrije ontvangst, het was een 

leerzame en interessante bijeenkomst. 

Jammer dat er zo weinig belangstelling was. 

Jan Verhoeven 

Bezoek Heilige Eik Oirschot 
Op woensdag 11 mei vertrokken ongeveer 65 
personen per fiets, en enkele per auto, naar de 
Heilige Eik in Oirschot. 
Het was schitterend weer. Er werd in twee groepen 
gefietst, zoals de fietsclub dat meestal doet. 
De kapel zat helemaal vol. Vooraf aan de viering 
werden een aantal weesgegroetjes gebeden. 

Henk Sturkenboom ging voor in de viering met als 
thema: Met vertrouwen verder. 
Een noveenkaars werd aangestoken om kracht en 
warmte te vragen voor alle zieken en alle 
aanwezigen. In het bijzonder voor Harry van den 
Tillaart. Er werd volop meegezongen met de liedjes, 
al was dat in het begin wel weer even wennen.… 

 

De viering werd afgesloten met een mooi gedicht: 
Vertrouwen 
Vertrouwen is de diepste band die mensen bindt. 
Vertrouwen is de moed van de geest. 
Vertrouwen is zelfrespect. 
Vertrouwen is de basis van elke opvoeding. 
Vertrouwen helpt mensen. 
Vertrouwen breekt muren. 
Vertrouwen mobiliseert. 
Vertrouwen trotseert. 
Vertrouwen verzacht, vertedert en verwezenlijkt. 
Vertrouwen is geen blinde volgzaamheid. 
Vertrouwen is elkaar vinden in elkaars diepste 
mooiste. 
De kracht van vertrouwen maakt onrust tot rust, 
maakt angst tot hoop en matheid tot vitaliteit. 
Wie waarlijk sterk is, vertrouwt. 
Na de viering was iedereen welkom bij De Stapperij 
voor koffie/thee met appelgebak. 
Helma Rombouts 
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Café Brein 
Maandag 13 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur is er 
een bijeenkomst voor mantelzorgers en mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel. Het thema 
is: ervaringsverhaal. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Bij ’t Binnenveld Boxtelseweg 5a Schijndel. 

Lunch en kennismakingsworkshop 
Mindfulness 
Donderdag 16 juni van 12.00 uur tot 14.30 uur bij 
Kunstcafé Coupé, Stationsplein 4 te Boxtel. 
Opgeven kan tot donderdag 9 juni via 
https://forms.office.com/r/paGr4DD54S. of  
T 0411655978 
 

Danslessen in het HobbyCentrum 
Op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur 
wordt er dansles gegeven in het HobbyCentrum. 
Voor meer informatie: Ad Jussen T 0618479222 

Lente op de camping 
Woensdag 13 april, ik ben net terug van het fietsen 
en loop naar het weitje, waar de schapen op 
bevallen staan en zie in het dierenverblijf één van 
de schapen met de kop naar buiten kijken. 
Saartje, de ezel, is daar ook. Zij zijn wat onrustig. Ik 
zet mijn fiets weg en ga de caravan binnen om wat 
te drinken. 

Een uurtje later horen we een gemekker, gaan naar 
buiten en er lopen naast de twee schapen en 
Saartje twee lammetjes in de wei. 

Donderdagavond 14 april bevalt de eigenaresse van 
de camping van een dochter; Hanna. 

Van vrijdag op zaterdagnacht worden nog eens 
twee lammetjes geboren. 

En of de lente dan nog niet compleet is, staan de 
fruitbomen volop in bloei, het zonnetje doet de 
rest. Onze lente op de camping kan niet meer stuk. 
Ad en Johan Vromans  

https://forms.office.com/r/paGr4DD54S
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Puzzel (gemiddeld) 
Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel  
12 vergrootglas 13 fijn weefsel 14 wenk  
16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks  
21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw  
26 sigaar 27 naaldboom 28 mijns inziens 30 onzes 
inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke  
34 autostalling 37 deel van een breuk 40 pret  
41 nageslacht 42 verborgen 45 arts 48 familielid  
49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde  
53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland  
57 de lezer heil 58 nauwe straat 59 eerste kwartier 
60 vrouwelijk dier 62 vrucht 63 muurholte  
65 woonschip 66 pl. in Limburg 68 draaikolk  
70 verdoving 71 Afrikaan. 
 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm  
5 narede 7 uitstalkast 8 korte tijd 9 oude 
lengtemaat 10 scheepsvloer 11 door water 
omgeven land 15 intiem 17 plant 18 soort appel  
20 schande 23 paardenkracht 29 fier 32 selecte 
groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 
39 roem 42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen  
46 herkomst 47 scheepsuitruster 48 vrucht  
52 slaginstrument 55 zangnoot 61 Europeaan  
62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal 
computer 69 vogelproduct. 

 

Oplossing puzzels ONSBoxtel van mei: 
Puzzel 1: 16327     Puzzel 2: 93685 

Puzzel (Pittig)  
Horizontaal: 1 bureaucomputer 7 schattig  
13 geldbuidel 15 Latijnse bijbel vertaling  
17 sportterm 18 deel van een fiets 20 vat 21 tijdvak 
24 grond om boerderij 25 selenium  
27 vervoermiddel 29 als boven 30 ontaarding  
34 vogel 36 hoeveelheid 38 radon 39 deel van een 
tekst 40 Turks bevelhebber 41 slee 42 erfenis  
45 plaats in België 48 bond 51 bevel 53 slagader  
54 nikkel 55 nachtvogel 57 beroep 59 bijenproduct 
60 vochtige warmte 62 tam 63 waakzaam  
65 bespreking 68 werkplan 69 enigma. 
 

Verticaal: 1 Europeaan 2 koppel 3 heks 4 schop  
5 deel van de bijbel 6 deel van een station 7 helder 
klinkend 8 de onbekende 9 bezittelijk 
voornaamwoord 10 één en ander 11 gewoonte  
12 sportartikel 14 scheepsrebel 16 gesloten  
19 jaartelling 22 ambtsrust 23 brancard 26 elektro-
encefalogram 28 metalen staafje 30 wilde hond  
31 autoriteit 32 gebak 33 verdieping 35 roem  
37 kwaad 42 naargeestig 43 deel van een wet  
44 mengelmoes 46 voorzetsel 47 brief 49 deel van 
een breuk 50 werkweigeraar 52 houding  
54 grappenmaker 56 waarnemend 57 heilige  
58 gegevens 59 ouderloos kind 61 godin van de 
dageraad 64 deksel 66 ijzer 67 achter. 
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Bestuur en contactinformatie Agenda  
 
Kienen 
Dinsdag  21 juni  de Rots 14.00 uur 

Dinsdag  19 juli  de Rots 14.00 uur 

Dinsdag  20 sept.  de Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

Vrijdag  27 mei  de Orion 13.30 uur 

Vrijdag 03 juni  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag  10 juni  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  17 juni  de Orion 13.30 uur 

Vrijdag  24 juni  de Rots 13.30 uur 

Vrijdag  01 juli  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag 08 juli  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  15 juli  de Orion 13.30 uur 

Vrijdag 22 juli  de Rots 13.30 uur 

Biljarten 
Elke dinsdag de Walnoot 13.30 uur 
Handwerken 
Elke donderdag  de Orion 13.30 uur 

Bridgen 
Elke donderdag  de Walnoot 13.30 uur 

 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen 

 7 30 juni 13 juni 

 8 28 juli 11 juli 

 9 25 augustus 08 augustus 

10 29 september 12 september 

11 27 oktober 10 oktober 

12 24 november 07 november 

 1 (2023) 22 december 05 december 

 
 

Voorzitter: 

Betsie van der Sloot-van der Heijden, T 0411631503 

Secretaris:  

Henk van den Langenberg T 0630860638 

Interim Penningmeester: Jan Verhoeven 

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, 
Rikie van Hirsel 
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