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Van de voorzitter 

Vakantie 
Dit is een tijd met gemengde gevoelens. Aan de ene 
kant bent u blij dat uw kinderen en kleinkinderen 
weer kunnen genieten van een welverdiende 
vakantie. Verhalen over datgene wat ze gaan 
ondernemen vormen de voorpret en de verhalen en 
foto’s na thuiskomst laten de thuisblijvers 
meegenieten. 
Na de lange periode van coronabeperkingen hunkert 
iedereen naar vakantie, maar de andere kant is toch 
dat wij als ouderen in deze vakantieperiode vaker 
alleen zijn. We zijn daarom blij dat we u ook in deze 
zomerperiode verschillende activiteiten kunnen 
aanbieden. Voor nadere informatie verwijzen wij u 
naar de informatie in de ONSBoxtel. 
Op het moment dat ik dit schrijf, geven de 
weersvoorspellingen hogere temperaturen aan. Laat 
ons ervan genieten door naar buiten te gaan en de 
zon te koesteren. Het kan echter ook te warm 
worden en schadelijk voor de gezondheid zijn. 
Dit was enkele jaren geleden het geval, toen mijn 
man en ik op vakantie waren in Frankrijk. Daar was 
sprake van een hittegolf met tropische temperaturen. 
Je werd gedwongen binnen te blijven met de luiken 
dicht en de ventilatoren aan. 
Mooi was wel dat daar de gemeente en het Rode 
Kruis samenwerkten om alle 80-plussers te bezoeken, 
er een grote fles mineraalwater af te geven, hen te 
voorzien van een folder met praktische tips, zoals 
mogelijkheden om verkoeling te zoeken en 
voldoende water drinken. Tevens was het bezoek 
bedoeld om te controleren of het qua gezondheid 
nog goed ging met deze ouderen, of dat ze medische 
hulp nodig hadden. 
Het lijkt mij een goed idee om de komende maanden, 
als veel van onze kinderen op vakantie zijn, een 
beetje op elkaar te letten en bijvoorbeeld wanneer 
wij iemand in ons appartementengebouw, onze buurt 
of bij bepaalde activiteiten missen, deze te bezoeken 
of een telefoontje te plegen. 

Laten we hopen dat deze zomer u veel mooie dingen 
mag brengen. Zorg goed voor elkaar en neem deel 
aan de mooie activiteiten van onze vereniging. 

Foto-expositie in de bibliotheek 
Op dit moment kunt u in de bibliotheek gaan kijken 
naar een bijzondere expositie over onze 
seniorenvereniging. De vele foto’s geven u een beeld 
van onze activiteiten door de jaren heen.  
Het is zeker de moeite waard om hiervoor wat tijd te 
nemen. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden, voorzitter  

 
Van de redactie 
Voor u ligt de zomereditie van ONSBoxtel. Wat is er 
veel te doen! Er is weer van alles te beleven, zoals de 
reguliere uitjes, maar ook de activiteiten rond het 70 -
jarig bestaan. Het is fijn dat er in de zomermaanden 
ook van alles georganiseerd wordt.  

Er is voor iedereen wel wat. De dagreis naar 
Amsterdam, de tentoonstelling in de bibliotheek, uit 
eten in diverse restaurants, enzovoort, enzovoort.  

Geef u dus snel op, want vol is vol.  

De redactie is nog steeds op zoek naar nieuwe 
redactieleden. Denkt u: dat is wat voor mij, neem dan 
contact met ons op! 

We wensen u prettige zomermaanden, geniet van  de 
activiteiten en de mooie dingen om u heen en let een 
beetje op elkaar!!!  

Verder in dit nummer 
 

Uit eten, Dagreis 2, 70 jaar KBO-Boxtel, 
Meerdaagse reis, Kamp Vught, 

Duofiets, Agenda. 
Contactinformatie. 
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Uit eten met de KBO in juli 
en augustus 
Alleen voor KBO-leden!  

Uit eten bij ‘t Tweespan 
Op woensdag 27 juli gaan wij om 17.30 uur eten bij 
“’t Tweespan”, Kapelweg 28. 
Kosten driegangenproeverij: € 14,75. 
Aanmelden voor 20 juli bij 
Sina van Alphen T 0411689285  
E-mail sinavanalphen@solcon.nl 

 
Lunch bij de Koekenbakker 
Op donderdag 14 juli gaan wij lunchen om 12.00 uur 
bij “De Koekenbakker” Lennisheuvel 57. 
Aanmelden voor 7 juli bij 
Sina van Alphen T 0411689285  
E-mail sinavanalphen@solcon.nl 

 
Lunch bij Elisabethsdael 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij lunchen 
bij Elisabethsdael, Mgr. Bekkersstraat 6. 
Op vrijdag 29 juli is de lunch speciaal voor KBO- 
leden om 12.00 uur. Aanmelden voor 22 juli bij  
Sina van Alphen T 0411689585  
E-mail sinavanalphen@solcon.nl 

 

Uit eten bij Chinees Restaurant Lotus 
Breukelsestraat 36. 
Omdat wij voorlopig doorgaan met kleinere groepen 
hebben wij weer 2 datums gereserveerd. 
Woensdag 6 juli om 17.00 uur. 
Aanmelden voor 3 juli. 
Woensdag 13 juli om 17.00 uur. 
Aanmelden voor 3 juli. 

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

 

Fietsen met de KBO 
Op woensdag 6 juli is de  
Oisterwijkse Vennenroute. 
Koffieadres: Ome Jan in 
Oisterwijk. 

Op woensdag 20 juli de 
Populierenroute. 
Koffieadres: De Schaapskooi in Schijndel. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats van MEP, 
Molenwijkseweg. De 40 km vertrekt om 13.15 uur, en 
de 30 km om 13.30 uur. 

Eucharistieviering in juli 
Op zondag 3 juli is er om  
11.00 uur een eucharistieviering in 
de Sint-Petrus Basiliek ter intentie 
van de overleden KBO-leden van de 
wijk Oost. 

Harry van den Tillaart: 
Harry bedankt iedereen voor alle kaartjes die hij heeft 
ontvangen.  
Hij verhuist binnenkort naar Zorgexpertisehuis 
Liduina Afdeling De Kempen in Boxtel en vindt het 
leuk als u daar op bezoek komt. 

Meezingavond Dükerskoor 
Het Dükerskoor houdt iedere vierde maandag van de 
maand om 20.00 uur een Open Avond in De Rots.  
Er worden tekstmappen uitgedeeld zodat iedereen 
kan meezingen. Toegang is gratis. 

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
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Dagreis 2 
EMA organiseert in samenwerking met 
Seniorenvereniging KBO BOXTEL een dagtocht: 
 

 

BOOTTOCHT AMSTERDAM NAAR DE ZAANSE SCHANS 

Vertrek donderdag 21 JULI om 08.30 uur. 

Vanuit Boxtel rijden we naar ons koffieadres voor een heerlijk kopje koffie met gebak, waarna we 
onze weg vervolgen naar Amsterdam. 

Aangekomen bij de aanlegplaats ligt het schip voor u gereed. De trossen gaan los en na afvaart 
zitten we direct op het IJ, waar we tussen de vrachtschepen en wellicht een passerend 
cruiseschip koers zetten naar Zaandam. 

We varen door het havengebied van Amsterdam, de op één na grootste haven van Nederland. 
Na de schutting in de Wilhelminasluis varen we de Zaan op. 
Dit was vanaf 1800 het centrum van de “food industry”. Vooral cacao-import door de 
Amsterdamse haven leidde tot groei en bloei van aanvankelijk kleine bedrijfjes zoals Blokker en 
Van Houten cacao. Maar ook grote namen zoals Verkade, Lassie, Droste enz. hebben hier hun 
roots.  

De vaartocht over de Zaan door ’s werelds oudste industriegebied biedt uitzichten op oude 
pakhuizen en de historische fabrieken. 

Onderweg nuttigt u een heerlijke broodjeslunch, bestaande uit 2 belegde broodjes, een 
krentenbol, een stuk fruit en 2 kopjes koffie of thee. 

Na ca. 2 uur varen meren we af bij de Zaanse Schans. Hier hebt u tijd om op eigen gelegenheid op 
verkenning te gaan. 

Op een afgesproken tijd stappen we weer in de touringcar en reizen we naar het zuiden.  
Onderweg stoppen we voor een goed verzorgd diner en hierna wordt u weer retour gebracht 
naar uw opstapplaats. 

Thuis kunt u nog lekker nagenieten van deze intensieve maar mooie dag. 

Reissom € 86,00 (niet leden betalen € 7,50 extra) 
(Als u door omstandigheden de reis moet annuleren brengen wij € 10,00 in rekening) 
 
Kaartverkoop alle wijken     Verkoopadressen: 
Donderdag 07 juli van 14.00 tot 15.00 uur  De Walnoot 
        De Orion 
         Simeonshof 
        De Rots 

Naverkoop uitsluitend in Simeonshof op donderdag 14 juli van 14.00 tot 14.30 uur 

 

Tijdens de reis zijn wij voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar 
onder de volgende nummers: T 040-2044145 of T 06-5129224
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SENIOREN - 
VERENIGING  
KBO-BOXTEL 
1952-2022 
 
 
 

7 juli bezoek Protestantse kerk, aanvang 10.00 uur. 
Toegang gratis. Na de Moskee wordt nu een bezoek 
gebracht aan de Protestantse kerk als een van de 
Heilige Huisjes. De Protestantse kerk is een als 
Hervormde kerk gebouwd kerkje in Boxtel, gelegen 
aan Clarissenstraat 18. 
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. 

 

14 juli 12.00 uur Lunchen bij de Koekenbakker 
Zie info elders in het blad. 
 

21 juli busreis naar Amsterdam, vaartocht door het 
havengebied en bezoek Zaanse Schans. Kaartverkoop 
in alle gemeenschapshuizen op 7 juli van 14.00 uur 
tot 15.00 uur. 
 

26 juli bezoek aan Blusco  
Runmolen 2 (industrieterrein) om 15.00 uur. Toegang 
gratis. 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 we 
ook een brandje blussen. 
 

3 en 10 augustus bezoek kringloopwinkel  
Om 10.00 uur brengen wij een bezoek aan de 
kringloopwinkel van Vincentiusvereniging Boxtel, 
Stationsstraat 18. 
Na de ontvangst in de winkel zal er wat verteld 
worden over de geschiedenis van de 
Vincentiusvereniging, haar doelstelling en de wijze 
waarop in de huidige tijd hulp wordt verleend. 
Daarna volgt een rondleiding door de winkel, de 
afdeling voor inname van goederen en de fietsen- en 
houtwerkplaats. 
In verband met de organisatie is het van belang dat u 
zich aanmeldt en aangeeft voor welke dag via 
70jaarkboboxtel@gmail.com . 
 

17 augustus beweegactiviteit speciaal voor ouderen 
Aanvang 9.45 uur in Simeonshof. 
De activiteit wordt gegeven door Mieke Daniëls.  
Voor iedereen toegankelijk. Gratis toegang. 
 
In de week van 22 tot 26 augustus: 
laarzenpadwandeling. 
Meer gegevens volgen in de ONSBoxtel van augustus. 
 

Meer berichten over de navolgende activiteiten 
ontvangt u in het volgende bulletin. De datums kunt u 
alvast noteren. 
1 september busreis naar Horn en Maasbracht. 
6 september 14.00 uur: kennismaken met andere 
culturen. Verhalen over China. 
13 september 10.00 uur beklimming Petrustoren. 
14 september 10.30 uur: rondleiding in museum 
MUBO. 
15 september Film: De beentjes van Sint-Hildegard 
in de Rots. 
27 september rondleiding in de Petruskerk in Boxtel. 
28 september: film en eten in het Wereldhuis. 
 

Vergeet niet uw KBO-pasje mee te brengen. 
E-mailadres 70jaarkboboxtel@gmail.com 
 

Namens de werkgroep 70 jaar: 
Ad Vromans (namens de wijken) T 0611919848. 
Tineke Nuesink (namens het bestuur) T 0642119115. 
Leo Reurings (namens de activiteitencommissie)  
T 0411676687. 
Betsie van der Sloot (voorzitter) T 0411631503 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Hervormde_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boxtel_(plaats)
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/Kansel
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Reisverslag meerdaagse reis naar Velburg 
Duitsland van 18 tot en met 25 mei 2022  
Alle plaatsen waar we zijn geweest ga ik niet allemaal 
beschrijven. Deze hebben al een keer in de ONSBoxtel 
gestaan. Wel wil ik enkele punten eruit halen. 
Allereerst het hotel waar we aankwamen was 
buitengewoon goed en netjes en het eten was erg 
lekker. 

Onze derde dag, naar de bevrijdingshal in Kelheim 
was heel bijzonder. Toen ik de 160 traptreden had 
beklommen was daar een prachtig uitzicht. Je kon 
helemaal rondlopen en we zagen in de verte de boot 
liggen waar we ’s middags mee gingen varen. 

‘s Avonds was er een muziekavond waarbij we volop 
hebben gedanst, de vogeltjesdans, de Sirtaki en 
natuurlijk de polonaise hebben gedaan, met als 
disjockey onze chauffeur. 

Onze vierde dag was voor de mannen. We bezochten 
het Audimuseum in Ingolstadt. 

Op de zesde dag naar Regensburg was ook heel mooi. 
’s Morgens een rondleiding met gids met veel 
historische gebouwen en een middeleeuws centrum. 
Bij de terugreis een chocoladewinkel in Laaber 
bezocht. 

Onze zevende dag was eigenlijk een rustdag maar we 
zijn naar de druipsteengrot geweest. Een groepje ging 
te voet en een groepje met de taxi. Het was vijf 
kilometer van ons hotel. Wie niet meeging, bleef in 
het hotel. 
De andere avonden werden goed gevuld met het 
spelletje Skip-Bo. 

Beieren vond ik mooi maar anders. De huizen zijn 
daar wit of pastelkleur en zonder balkons met hang- 
geraniums. 
Ook wil ik John en Jean van EMA-reizen bedanken 
omdat ze ons weer veilig thuis hebben gebracht. We 
kunnen met z’n allen heel fijn terugkijken op zo’n 
mooie vakantie. 
Als je mooi weer hebt gehad, er geen zieken zijn of 
ongelukken zijn gebeurd, is deze zeker geslaagd en 
ook de behulpzaamheid en gemoedelijkheid was zeer 
aanwezig. Op naar de volgende vakantie. 
Een heel tevreden medereizigster. 
 

Gimmense Smart 
Op woensdag 13 juli van 19.30 uur tot 21.30 uur 
maandelijkse meezingavond in zaal De Schuif, 
Dorpstraat 30 in Gemonde. Toegang is gratis. 
 

Bijeenkomst Loslaten en nalaten 
Bijnen Uitvaartzorg en Van ’t Hooft & Van Rosmalen 
notarissen organiseren dinsdag 5 juli van 19.00 uur 
tot 21.15 uur op Baroniestraat 53 een bijeenkomst 
om u te informeren over de voor- en nazorg bij een 
overlijden. 

Thema loslaten door Bijnen Uitvaartzorg. 
Het vastleggen van uw uitvaartwensen, 
wilsbeschikking, uitvaarcertificaat, depositofonds, 
verzekering en nazorg worden besproken. 

Thema nalaten door Van ’t Hooft & Van Rosmalen 
notarissen. 
Het levenstestament en de afwikkeling van een 
nalatenschap komen aan de orde. 
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Aanmelden via info@bijnen.nu of T 041168476. 

mailto:info@bijnen.nu
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Kamp Vught 
Op 15 juni bracht een 50-tal KBO-leden een bezoek 
aan Kamp Vught. Ongeveer 25 leden gingen met de 
fiets in een stralende zon en een mooie tocht naar 
Vught. De overige leden gingen per auto. 
Nadat de groep in tweeën gesplitst was, met ieder 
een gids, kregen we een rondleiding door het kamp. 
Wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld is haast 
niet te bevatten en te begrijpen. 

 
Op bovenstaande foto zien we de gids het een en 
ander vertellen aan de aandachtige KBO-toehoorders 
met op de achtergrond de wachttoren. 

Op deze foto zie je op de achtergrond het 
kindergedenkteken. 

Op dit monument staan 1269 namen van kinderen 
die in juni 1943 zijn vermoord in vernietigingskamp 
Sobibor in bezet Polen. 

Na afloop kregen we in het restaurant een kop 
koffie/thee met een punt appeltaart aangeboden. 
Daarna was er gelegenheid om in het museum nog 
foto's te bekijken. 

Al met al een zeer interessante en leerzame middag. 
Met hartelijk dank aan de organisatie. 
Jan van de Langenberg 

Rijbewijskeuring CBR in Boxtel 
Op woensdag 20 juli en 17 augustus kunt u zich 
medisch laten keuren voor de verlenging van uw 
rijbewijs. Afspraak maken via T 0882323300 of via 
www.regelzorg.nl. 
 

Vincentiusvereniging Boxtel ondersteunt 
komst duofiets 
Seniorenvereniging KBO-Boxtel was op 1 juni 
uitgenodigd in De Walnoot voor de uitreiking van een 
cheque voor de aanschaf van een duofiets met 
trapondersteuning.  

Uit de exploitatie over 2020 had Vincentius - die dit 
jaar 25 jaar bestaat - een bedrag van in totaal  

€ 15.000,-- beschikbaar om uit te delen.  
Twaalf organisaties voldeden aan haar doelstellingen. 
De lijstvolgorde van de winnaars was bepaald via een 
stemming door haar vrijwilligers. 

Ons bestuurslid Gerard Buiks kreeg uit handen van de 
voorzitter van Vincentiusvereniging, Leni Schimmel, 
een cheque van € 500,--.In zijn dankwoord namens de 
Seniorenvereniging benadrukte hij het te verwachten 
positieve effect op de gezondheid en op het welzijn 
van de gebruikers van de duofiets. 

Het bestuur is druk bezig om op korte termijn een 
duofiets aan te kunnen schaffen.  

Onze oud-secretaris Stephan van de Vries heeft al 
voor enkele toezeggingen van bijdragen door andere 
organisaties gezorgd.  

Ook door de samenwerking met Zorgroep Elde 
Maasduinen verwacht het bestuur dat het zal gaan 
lukken, net als dat ook elders is geslaagd. 
Dat zou mooi zijn!!! 
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Zomer 
Wat ik zo prettig vind aan de zomer, dat zijn die 
heerlijke vruchten en groentes van de koude grond. 
Ik heb weer een paar keer raapsteeltjes, keeltjes zoals 
ze hier heten gegeten. Heerlijk!  

 
De asperges en de sperziebonen zijn ook regelmatig 
op mijn bord te vinden. Het is toch allemaal even 
lekker! Dan die aardbeien, de zon straalt je tegemoet. 
Er staan weer de nodige potten jam klaar. 
De kersen en de bessen komen er weer aan en in het 
bos de bramen. Ga zo maar door. 
 

De mensen met een groentetuin moeten volgens mij 
nu behoorlijk aan de bak!!!  
Ook maak ik weer de nodige tomatensaus. 
 

Zoals u misschien wel weet, kom ik uit Den Haag en 
dat blijft altijd trekken, met name de zee.  

Dus u begrijpt dat ik mij ontzettend verheug op de 
nieuwe haring!!! Zo heerlijk uit het vuistje. Als ik dit 
schrijf, heb ik nog geen idee hoe hij smaakt. Ik heb 
gelezen dat ze weer heerlijk zijn!!! 

 

Het is sowieso gezond om te eten van het seizoen. 
Daar zitten de meeste vitamines in. In Nederland zijn 
we best verwend met wat er bij ons in de 
groentewinkel of supermarkt ligt. Ik zag dat onlangs 
weer toen ik in Oostenrijk was, de keus daar is veel 
minder, maar wel goed. Kortom, ik ga er weer van 
genieten deze zomer!!! U ook? 

Aleid Penning 

Foto-expositie in de bibliotheek 
Vanaf 1 juni tot half juli zijn de panelen met 
fotocollages over Seniorenvereniging KBO-Boxtel te 
zien in de Bibliotheek, Burgakker 4, 5281 CH Boxtel. 

De grote fotocollages 
zijn 10 jaar geleden 
gemaakt door Jan 
Swinkels, Jo Hazenberg 
en Frans Cappé ter 
gelegenheid van het  
60-jarig bestaan van 
KBO-Boxtel. 

De collages gaan onder andere over de oprichting, 
amusement en cultuur, 50/60 jaar KBO-Boxtel, 
uitstapjes, de grote dag, de bezinningsdag, het 
handwerken, het toneel, het ouderenkoor, biljarten, 
jeu de boules en fietsen. U zult ongetwijfeld veel 
mensen op de foto’s herkennen.  
De panelen zijn te bekijken tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek, op maandag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Rondleidingen vaste expositie in MUBO 
Op 9 juli om 14.00 uur rondleiding voor iedereen. 
Kosten € 5,00. Speciaal voor KBO-leden is er een 
rondleiding op 14 september om 10.30 uur.  
De rondleidingen worden verzorgd door Ben Ophof, 
die als VVV-gids ook historische wandelingen door 
Boxtel verzorgt of historicus Willem Wittenberg, die 
in MUBO al eerder samen met Ben Ophof een serie 
lezingen heeft gegeven over de geschiedenis van 
Boxtel. Voor iedere bezoeker een feest der 
herkenning met feiten en wetenswaardigheden, die 
alleen een gids kan vertellen. 
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Secretaris: Molenstraat 57, 5281JN Boxtel 
T 0630860638 – E-mail  kbo.boxtel@gmail.com 

KVK 17159158   Bankrelatie: NL62RABO 0108841960 
Lid van KBO-Brabant ’s-Hertogenbosch 

Website www.KBO-Boxtel.nl 
 

Belangenbehartiging voor senioren vanaf 50 jaar 

Waarom KBO????                             Daarom KBO!!!! 
 

Er zijn genoeg redenen om lid te worden van deze wakkere vereniging. 
Let op de voordelen van het lidmaatschap. 

• Seniorenvereniging KBO-Boxtel maakt deel uit van KBO-Brabant. 

• U ontvangt het kleurrijke blad “Ons” van KBO-Brabant en tevens het maandblad 

 “ONSBoxtel”, een uitgave van KBO-Boxtel. 

• Op vertoon van uw KBO-Ledenpas ontvangt u bij diverse bedrijven in Boxtel een korting  

(zie de website). 

• Seniorenvereniging KBO-Boxtel heeft ouderenadviseurs, Wmo-cliëntadvisering, 
belastingservice en schrijven&blijven/thuisadministratie. 

• Seniorenvereniging KBO-Boxtel organiseert gezellige middagen met  kienen-, biljarten-, kaart- 
en fietsactiviteiten, culturele en informatieve bijeenkomsten en een sinterklaas- en kerstmiddag. 

• Seniorenvereniging KBO-Boxtel organiseert meerdaagse en dagreizen. 

 

• KBO-Brabant heeft een juristentelefoon om u te helpen. 

• KBO is betrokken bij Wonen, Welzijn en Zorg. 

• KBO-Brabant telt ± 125.000 leden! Zij zijn daarmee de grootste seniorenbond. 

• KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen. 

• KBO heeft oog voor levensvragen en zingeving. 

• KBO is solidair met ouderen die het minder goed hebben. 

 

Reden genoeg om u aan te sluiten bij Seniorenvereniging KBO-Boxtel met +/- 2000 leden. 
Seniorenvereniging KBO-Boxtel vraagt een bescheiden contributie. 

Voor het jaar 2023 is dat € 20,00.  

Indien u een nieuw lid aanmeldt, maakt u kans op een prijsje. De actie loopt tot 31 dec. 2022. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nieuw lid aangebracht door: Naam………………………………………………lidnummer: 370………. 
 

Naam nieuw lid: ………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats: ………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………….. 
 
Wil lid worden van KBO Boxtel. 
 
Sturen naar secretaris KBO, Molenstraat 57, 5281 JN Boxtel Kbo.boxtel@gmail.com of naar de 
ledenadministratie: Sina van Alphen, sinavanalphen@solcon.nl Selissen 5B, 5283 SB Boxtel. 
Er zal contact met u opgenomen worden door een contactpersoon van Seniorenvereniging KBO Boxtel. 
 

mailto:kbo.boxtel@gmail.com
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Agenda Bestuur en contactinformatie  
 
Kienen 
Dinsdag  19 juli  de Rots 14.00 uur 

Dinsdag  20 sept.  de Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

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 

Vrijdag 09 sept.  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  16 sept.  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag  23 sept.  de Rots 13.30 uur 

Vrijdag  30 sept.  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 

 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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