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Van de voorzitter 
Welkom aan de nieuwe leden. 
De avonden waarop onze nieuwe leden zijn 
geïnformeerd over de doelstelling en activiteiten 
van onze vereniging zijn een groot succes 
geworden. De nieuwe leden werden in kleine 
groepen door de bestuursleden geïnformeerd over 
de activiteiten van de belastinginvullers, de 
cliëntondersteuners en de activiteitencommissie. 
Daarnaast kwamen het ledenblad ONSBoxtel, de 
taak van de wijkcommissies en de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid aan bod. 

 
Heel bijzonder was de bijdrage van KBO Brabant in 
de persoon van de heer Leo Bisschops, algemeen 
voorzitter van KBO-Brabant. Met passie sprak hij 
over 4 aandachtsvelden waar KBO zich sterk voor 
maakt. 
De pensioenen voor ouderen die al vele jaren niet 
ter compensatie van de stijgende kosten van 
levensonderhoud zijn verhoogd en over de effecten 
van de pensioenhervormingen die zullen worden 
doorgevoerd. 
De zorg, zoals de toekomstige thuiszorg voor 
senioren die vanwege geld- en personeelstekorten 
niet meer georganiseerd kan worden. 
Ook eenzaamheid en armoede onder ouderen 
staan bij KBO-Brabant altijd hoog op de agenda.  

Wij hebben het enorm gewaardeerd dat onze 
Brabantse voorzitter de ruimte en tijd heeft 
genomen om onze nieuwe leden te informeren over 
hetgeen KBO-Brabant voor ons doet op het gebied 
van belangenbehartiging. Naast KBO-afdeling Boxtel 
zijn er immers nog 279 afdelingen meer. 
Graag wil ik u oproepen om, indien nieuwe leden 
aan activiteiten deelnemen, hen gastvrij te 
ontvangen en hen binnen de groep te introduceren. 
Dit maakt de kennismaking gemakkelijker. 

We heten wandelsportvereniging De Keistampers 
ook van harte welkom bij onze seniorenvereniging. 
In 1978 zijn De Keistampers opgericht als opvolger 
van de Zevenmijlstappers. Door de jaren heen zijn 
door deze vereniging talloze wandeltochten en 
avondvierdaagsen georganiseerd. Aan deze tochten 
namen veel wandelaars deel. Het is jammer dat 
zo’n actieve vereniging na zoveel enthousiaste 
wandeljaren te kennen heeft gegeven dat men, 
omdat men geen personen kan vinden die in het 
bestuur zitting willen nemen, moet stoppen. We 
zijn blij dat we De Keistampers onderdak kunnen 
bieden bij onze seniorenvereniging. Vele leden van 
De Keistampers zijn al lid van onze vereniging en de 
andere leden, die nog geen lid zijn, heten we van 
harte welkom. We wensen ze een plezierige tijd als 
lid van onze vereniging toe. 
Via hun vertegenwoordiger in onze activiteiten-
commissie zullen er wandelingen georganiseerd 
gaan worden. Wandelen is voor ouderen immers de 
aangewezen weg om te bewegen. Op dit gebied zijn 
zij voor KBO-Boxtel natuurlijk een goede aanwinst! 
De eerste activiteit van De Keistampers, binnen het 
verband van KBO-Boxtel, vindt al plaats op 24 
augustus. Elders in dit blad vindt u hierover 
aanvullende informatie. 
Ik wens u allen een fijne zomer toe, met zorg voor 
elkaar en uw naasten. We hebben elkaar hard 
nodig. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden voorzitter   

Extra editie ONSBoxtel 
Er komt deze keer GEEN Ons van KBO Brabant 
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Belastingservice KBO Boxtel 
Huur- en/of zorgtoeslag over 2021 
aanvragen kan nog tot en met 
1 september 2022! 
Uit de informatie van de Belastingdienst blijkt dat 
10 % van de mensen die recht hebben op toeslagen 
deze niet aanvragen. Jammer dat veel mensen in 
deze dure tijden dit geld laten liggen! Kijk voor 
meer informatie op https: www.belastingdienst.nl 
toeslagen of bel Belastingservice KBO-Boxtel 
T 0411 671647. 
Theo van Hamond, coördinator  
 

Uit eten met de KBO bij 
Chinees Restaurant Lotus  

In de maanden augustus en 
september is restaurant Lotus gesloten! 
 

Lunch bij Elisabethsdael 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij lunchen 
bij Elisabethsdael, Mgr. Bekkersstraat 6. 
Op vrijdag 26 augustus is de lunch speciaal voor 
KBO-leden om 12.00 uur. Kosten € 11,--. 
Aanmelden voor 18 augustus bij 
Sina van Alphen, T 0411 689585 of 
e-mail sinavanalphen@solcon.nl 
of Laura Bekers, T 06 23975497 of 
e-mail laurabekers55@gmail.com 
 

Fietsen met de KBO 
Op woensdag 3 augustus, 
Bobbenagelroute. 
Koffieadres: De Vriendschap 
in Boskant. 
Op woensdag 24 augustus, 
Kampinaroute. 
Koffieadres: Net wat anders in Oisterwijk. 
Vertrek vanaf parkeerplaats MEP, Molenwijkseweg. 
De 40 km vertrekt om 13.15 uur en de 30 km om 
13.30 uur. 

Eucharistieviering 
Vrijdag 26 augustus is er om 
9.30 uur een eucharistieviering in 
De Walnoot ter intentie van de 
overleden KBO-leden van de wijk 
Selissen. 

 

Grote fietstocht “Happen en Trappen” 
17 augustus 2022 naar Eindhoven 
Programma: 
Snelle groep 80 km. Andere groep 65 km. 
Vertrek beide groepen om 9.30 uur vanaf het 
parkeerterrein van hockeyclub MEP. 
1e stop, Koffie met gebak, 
2e stop, Gezamenlijke lunch bij De Mispelhoeve in 
Eindhoven 
3e stop, Drankje bij ??? 
(Beide groepen op een ander adres) 

Afsluiting met een gezamenlijk diner bij 
‘t Tweespan aan de Kapelweg in Boxtel. 
Kosten voor deze dag voor koffie met gebak, lunch 
en diner € 42.--. 
Dit bedrag voldoen bij de eerste koffiestop. Graag 
gepast geld. Drankjes bij de 3e stop en bij het diner 
zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden voor vrijdag 10 augustus bij: 
Henk van Uden, T 0411 685644,  
e-mail henkenjeanne@kpnplanet.nl 
of bij Sina van Alphen, T 0411 689285,  
e-mail sinavanalphen@solcon.nl 
 

Van de redactie 
Voor u ligt een extra editie van de ONSBoxtel. 
De ONS-Brabant verschijnt deze keer niet! 
Er is echter zoveel te melden dat het bestuur 
besloten heeft een extra editie van ONSBoxtel uit te 
laten komen. De redactie werkt daar natuurlijk 
graag aan mee! 

Wat veel kopij deze maand. Het was een hele puzzel 
voor de redactie om alles erin te krijgen. Want 
inderdaad er is weer van alles te beleven. De 
reguliere uitjes, maar ook rondom het 70-jarig 
bestaan van Seniorenvereniging KBO-Boxtel. 

Het is fijn dat er ook in de zomermaanden van alles 
te doen is. Er is wel wat voor iedereen. 
Geef u snel op, want vol is vol. 

Wij 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 
Dagreis, 70 jaar KBO-Boxtel, 
Bridgemiddag, Buurthuizen, 

Extra algemene ledenvergadering, 
Agenda, Contactinformatie 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:laurabekers55@gmail.com
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SENIOREN - 
VERENIGING  
KBO-
BOXTEL 
1952-2022 
 
 

 
Bezoek Vincentius-kringloopwinkel  
Op woensdag 10 augustus om 10.00 uur brengen 
wij een bezoek aan de kringloopwinkel van 
Vincentiusvereniging, Stationsstraat 18, Boxtel 

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 opgeeft via 70jaarkboboxtel@gmail.com  of 
neem contact op met een van de leden van de 
werkgroep 70 jaar. 
 

Beweegactiviteit speciaal 
voor ouderen 
Woensdag 17 augustus 9.45 
uur in De Walnoot 
We ontvangen jullie graag met koffie of thee en 
daarna gaan we op leuke muziek ontdekken welke 
lichaamsdelen we allemaal weer in beweging 
kunnen krijgen.  

Mieke Daniels zal jullie daarbij begeleiden, zittend 
op een stoel of staand. 
Je hoeft niet veel te kunnen om toch gezellig mee te 
doen en van de muziek te genieten. 
Deze activiteit is ook voor niet-leden, dus neem uw 
buurvrouw of buurman mee. Vrij toegankelijk. 
 

Wandeling met KBO/De Keistampers 
Woensdag 24 augustus om 13.30 uur start de 
wandeling tegenover de Lidl in Boxtel. 
De wandeling gaat via de Dommelbimd, langs de 
Dommel, langs kasteel Stapelen, verder door 
Kleinder Liempde en terug door park Stapelen, via 
de Burgakker naar de Markt. 

De afstand is 5,5 kilometer en de wandeling duurt 
ongeveer 1,5 uur. 
In verband met diverse zandpaden is deze 
wandeling niet geschikt voor rollators en rolstoelen. 
Gratis deelname. Melden bij het startpunt. 

 

Busreis naar Horn en Maasbracht 
Donderdag 1 september. Zie info elders in het blad. 
 

Kennismaken met het leven in China 
Dinsdag 6 september 14.00 uur in de Rots. 
Aansluitend aan de algemene ledenvergadering. 
Persoonlijke verhalen van Ying en Shirley over hun 
leven in China. Er is veel te vertellen. Zeer de 
moeite waard om kennis te maken met het leven in 
China. Een aanrader! Vrij toegankelijk. 
 

Beklimming Petrustoren 
Dinsdag 13 september 10.00 uur.  
Het hoogtepunt is de klim naar het puntje van de 78 
meter hoge toren tot aan de eerste lantaarn, met 
een fantastisch uitzicht over heel Boxtel. 
Zeker een bezoek waardig dus! 

Voor wie durft, is er een heuse klim. Machtig mooi! 
In verband met het beperkte aantal deelnemers is 
het van belang dat u zich opgeeft via 
70jaarkboboxtel@gmail.com of neem contact op 
met een van leden van de werkgroep 70 jaar. 

Rondleiding in museum MUBO. 
Woensdag 14 september 10.30 uur: Een algemene 
rondleiding om zicht te krijgen wat er in MUBO te 
zien is en een rondleiding over de historie van 
Boxtel. 
In verband met de organisatie is het van belang dat 
u zich opgeeft via 70jaarkboboxtel@gmail.com of 
neem contact op met een van leden van de 
werkgroep 70 jaar. 
 

Film “Beentjes van St 
Hildegard” 
Donderdag 15 september: in de Rots om 14.00 uur. 
Het verhaal begint wanneer Arend, de 89-jarige 
schoonvader van hoofdpersoon Jan (Herman 
Finkers), besluit om zijn grootste wens in vervulling 
te laten gaan. Hij is al jaren van plan om een 
voetreis te maken naar Rüdesheim aan de Rijn waar 
zich de beenderen van Sint Hildegard bevinden. Zijn 
vrouw heeft daar echter steeds een stokje voor 
gestoken. Vrij toegankelijk.  

mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Finkers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Finkers
https://nl.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdesheim_am_Rhein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Hildegard
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Bezoek aan de St Petrusbasiliek 
Dinsdag 27 september 14.00 uur. 
Als laatste van de heilige huisjes gaan we vandaag 
op bezoek bij de Sint-Petrusbasiliek. De basiliek is 
een laatgotische kruiskerk, gebouwd in de vijftiende 
en zestiende eeuw. Binnen de rooms-katholieke 
kerk is de titel basiliek een eretitel voor bijzondere 
kerken en dat is het ook echt! Niet voor niets 
vinden er zo nu en dan rondleidingen plaats. Gidsen 
vertellen je alles over de bouw en geschiedenis van 
de kerk. Vanaf het 20 meter hoge schip zie je de 
kerk zoals je die nog nooit hebt gezien. 
Vrij toegankelijk. 
 

Film en eten in het Wereldhuis  
Woensdag 28 september: Meer informatie volgt. 
 

Meer berichten ontvangt u over de navolgende 
activiteiten in het volgende bulletin. 
De datums kunt u alvast noteren. 
 
Pubquiz       6 oktober 
Bridgen       8 oktober 
Muziekmiddag/dansmiddag    9 oktober 
Presentatie uitvaart ondernemer  
Bijnen en informatie notaris  12 oktober 
Whiskyproeverij    14 oktober 
Klassieke muziek    17 oktober  
informatie over  
de wet Langdurige zorg  20 oktober 
Historicus     21 oktober 
 

Vergeet niet uw KBO-pasje mee te brengen. 
 

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

 

 
 
Dagtocht 3 
EMA organiseert in samenwerking met 
Seniorenvereniging KBO BOXTEL een dagtocht 
naar: 

HORN EN MAASBRACHT. 
Vertrek donderdag 1 SEPTEMBER om 08.15 uur. 
Vanaf Boxtel rijden we naar Horn. Hier staan twee 
kopjes koffie of thee met vlaai voor u klaar. 

Aansluitend bezoeken wij Museum “Terug in de 
Tijd”. Dit is een museum in het Limburgse Horn met 
een verzameling van voorwerpen en producten uit 
de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. In het museum 
ziet u een volledig ingericht benzinestation uit de 
jaren zestig, een gitaarcollectie, een aantal oude 
koetsen, een tiental antieke auto’s, een oude 
garage, een ouderwets ingerichte keuken, een 
aantal winkels, onder andere een groenteboer, een 
kapper, een naaiwinkel, een café, tientallen 
motorfietsen, een oude fietsenwinkel. Een grote 
collectie oude radio’s, enz. In het museum is een lift 
aanwezig. 

Na dit bezoek rijden we naar ons lunchadres in 
Thorn voor een goed verzorgde koffietafel met 
kroket. 
In de namiddag zijn we te gast in Maasbracht, waar 
we alles te horen krijgen over de binnenvaart. Het 
Maas-Binnenvaartmuseum ligt direct aan de Maas. 
Hier wordt het één en ander verteld door zeer 
enthousiaste vrijwilligers. 
Daarna maken wij een rondvaart op de Maas met 
de fluisterboot ”De Gouverneur van Limburg”.  

Wij sluiten deze dag af met een heerlijk diner in 
Thorn. Daarna brengt onze bus u weer naar uw 
opstapplaats en geniet u nog na van deze mooie 
dag. 

Reissom € 84.00 (Niet-leden betalen € 7.50 extra) 
Graag met pinpas betalen!!! 
(Als u door omstandigheden de reis moet annuleren 
brengen wij € 10,00 in rekening) 
Kaartverkoop alle wijken 
Donderdag 18 augustus van 14.00 tot 15.00 uur bij 
De Walnoot 
De Orion 
Simeonshof 
De Rots 

Naverkoop uitsluitend in Simeonshof 
op donderdag 25 augustus 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 06-51292249.   

mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Filosofische middag 
Met deze wijze uitspraak legt Socrates de 
grondbeginselen neer van de hedendaagse 
westerse filosofie. Dat is één van de dingen die ik in 
ieder geval meeneem van die middag. 
Een zeer levendige middag, waarin Anna Aarts en 
Lucy Roodbol ons een introductie gaven wat de 
westerse filosofie inhoudt. De actieve inbreng van 
de deelnemers, 15 in totaal, heeft deze middag tot 
een succes gemaakt.  
Vragen kwamen aan bod zoals wat onderscheidt 
filosofie van wetenschap? In hoeverre heeft de 
wetenschap belang bij filosofie? Een aantal 
filosofen, zoals Aristoteles en Kant, werden 
genoemd, hun visie nodigde uit tot discussie. 
Na de pauze werd de vraag gesteld: Wat is een goed 
mens? Wat is een goed leven? Wat is liefde? 
Doordat de deelnemers hierop spontaan 
reageerden ontstond een levendige uitwisseling van 
gedachtes, meningen etc. Belangrijk is dat ieder 
zijn/haar visie geeft en daar niet over oordeelt.  
En probeert tot een gezamenlijke visie te leiden. 

Anna en Lucy gaan een cursus filosofie aanbieden 
aan KBO-Boxtel leden. Met als thema EMOTIE; waar 
komt emotie vandaan, hoe ontstaat dit, welke 
waarde hechten we aan emotie etc. 

Deze cursus zal uit zes lessen bestaan. En zal op het 
einde van dit jaar of begin volgend jaar 
plaatsvinden. Steeds op donderdagochtend. 

In ONSBoxtel verschijnt te zijner tijd de nodige 
informatie en geven Lucy en Anna uitleg over deze 
cursus. Eventueel volgen bij voldoende 
belangstelling nog meerdere cursussen. Elke cursus 
omvat steeds één thema. 
Ad Vromans 

Adreswijziging 

 

Hulp voor tablet, 
smartphone en laptop. 
Medewerkers van Seniorweb 
willen ook de KBO-leden graag, mede namens 
HobbyCentrum Boxtel en Huis73 (voor Bibliotheek 
en Cultuur), proberen te helpen met vragen over 
tablet, smartphone en/of laptop. 
Zij houden spreekuur op iedere dinsdagmiddag van 
15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek van Boxtel. 

Hebt u vragen over app's, programma's, instellingen 
en dergelijke, dan proberen zij die te beantwoorden 
en problemen op te lossen. Zorg dan wel dat u uw 
gebruikersnamen en wachtwoorden bij hebt! 
Voor vragen over een vaste PC kunt u beter de KBO-
computerhulp bellen T 0411675871 en een afspraak 
maken om bij u thuis te komen. 
Frans Daniëls 

Nieuwsbrief KBO-Brabant 
U kunt zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van 
KBO-Brabant en wel op de volgende manier: 
Ga naar https://www.kbo-brabant.nl/ daarna naar 
service voor leden. Klik op nieuwsbrief en er 
verschijnt een venster waar u uw gegevens kunt 
invullen! 

Herstelwerk kleding. 
Op de eerste plaats hoop ik dat jullie allemaal 
genieten van deze zomer. Zoals bekend bent u 
vanaf maandag 3 oktober weer welkom bij mij 
thuis voor het herstellen van uw kleding etc.  
Dan sta ik graag weer klaar voor u. 
Ik stop half maart echter weer voor een half jaar. 
Dat wil zeggen dat maandag 13 maart 2023 de 
laatste dag is dat u kleding kunt brengen. Daar kunt 
u nu alvast kennis van nemen. 
Mevr. Vromans 

Zwemmen 
Optisport het Dommelbad, Schijndelseweg 1a. 
Korting voor leden van KBO-Boxtel: 
65+ korting, 10% korting op een 10-badenkaart 
voor banenzwemmen, 10% korting op een 
combinatie-abonnement fitness en 
banenzwemmen. 
Aanschaf van een pasje eenmalig € 6,30.  

https://www.kbo-brabant.nl/
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Nieuwe leden 
Sinds 2019 zijn er voor het eerst weer 
bijeenkomsten voor nieuwe leden georganiseerd. 
Zij waren welkom in De Rots of in De Walnoot. In 
totaal waren er ongeveer 70 nieuwe leden. Een 
behoorlijke opkomst dus. 

 
De nieuwe leden kregen in groepjes informatie over 
KBO-Boxtel. Iedere 10 minuten kregen ze een 
andere persoon aan tafel die wat vertelde over wat 
hij of zij doet voor KBO-Boxtel. 
Er konden ook vragen gesteld worden! 
De nieuwe leden waren zeer enthousiast en positief 
over de ONSBoxtel, bijvoorbeeld de informatie en 
de lay-out. De illustraties werden als zeer 
ondersteunend ervaren.  
Er werden ook enkele suggesties gegeven waarmee 
we zeker iets gaan doen en wat nu ook al op 
sommige plekken is gebeurd.  
Op de vraag hoe de kopij aangeleverd moet 
worden, heeft de redactie het volgende 
geantwoord: “Niet meer dan 200 woorden, graag 
indien mogelijk met foto’s. Houd wel rekening met 
de wet op de privacy.” 
Het waren zeer vruchtbare bijeenkomsten. 
De nieuwe leden vonden het een leuke manier om 
kennis te maken met de KBO. 
De redactie 

 
 
 
 
 
 
 

KBO Bridgemiddag zaterdag 8 oktober  
De activiteitencommissie van KBO-Boxtel heeft 
vanwege 70 jaar Seniorenvereniging KBO-Boxtel 
een leuke bridgemiddag op het programma gezet. 
Voor wie is deze middag??? 
Voor alle KBO-leden die bridgen, thuisbridgers, 
bridgers die op een club bridgen, topspelers en 
beginners. Wij willen spelen in drie lijnen, zodat 
iedereen op zijn/haar eigen niveau kan spelen. 
Wat bieden wij op die middag? 
Bij binnenkomst een kopje koffie/thee met gebak. 
Tijdens het bridgen een drankje en 2 x een heerlijk 
warm hapje. 
Mooie prijzen voor de voorlaatste, het dichtst bij de 
50%, en de nummers 1, 2 en 3 uit elke lijn. 
Er wordt gebridged onder de deskundige leiding van 
Arnold Bosveld, wedstrijdleider bij bridgeclub 
Boxtel. 
Waar wordt deze middag georganiseerd? 
Wij gaan die middag naar restaurant  “Lotus” 
Breukelsestraat 34, de locatie van bridgeclub 
Boxtel. 
Wij mogen gebruik maken van de materialen van 
deze bridgeclub, waarvoor wij dankbaar zijn. 
Wanneer verwachten wij U? 
Het bridgen is op 8 oktober en begint om 13.30 uur, 
vanaf 13.00 uur is de zaal open. 
Graag om 13.15 uur aanwezig zijn. 
Kosten voor deze middag zijn € 25.-- per paar, 
te voldoen bij de aanmelding.  
Dit kan contant bij het aanmelden of op het 
bankrekeningnummer van KBO Centrum:  
NL12 RABO 0159 8580 70 

Graag vooraf aanmelden en betalen. 
Aanmelden kan vanaf nu bij: 
Gerard Veroude, Annastraat 3-104, T 0411-672977, 
E-mail g.veroude10@gmail.com 
Laura Bekers, Van Leeuwenstraat 24,  
T 06 23975497, E-mail laurabekers55@gmail.com 

Sina van Alphen, Selissen 5B, 

T 0411-689285 E-mail; sinavanalphen@solcon.nl 

Er is plaats voor 42 paren. Vol=vol 
 

Aanmeldformulier Bridgemiddag 8 oktober 2022 

Wij geven ons op voor de bridgemiddag op zaterdag 8 oktober 2022. 

Naam: 

Naam partner: 

Wij willen graag bridgen in de A lijn. 

Wij willen graag bridgen in de B lijn. 

Wij willen graag bridgen in de C lijn. 
 

mailto:g.veroude10@gmail.com
mailto:laurabekers55@gmail.com
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
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Aanvragen van een alarminstallatie 
Wist u dat? 
U, als lid van de KBO, kunt genieten van allerhande 
voordelen, zoals de activiteiten die in deze 
ONSBoxtel staan. Maar wist u ook dat u hulp kunt 
krijgen bij het aanvragen van een alarminstallatie? 
Regelmatig worden wij gevraagd om mee te helpen 
met het aanvragen van een persoonsalarmering. 
Wij gaan dan altijd even op bezoek voor een 
gesprek over de precieze wensen. 
Is de alarmering nodig voor medische zaken, zoals 
zuurstof of een infuus, dan moet de aanvraag via de 
huisarts gaan en voorgelegd worden aan de 
ziektekostenverzekering. Wij kunnen wel helpen 
met de aanvraag. 
Een sociale alarmering (bijvoorbeeld als iemand 
bang is om te vallen, of alleen woont) is geen Wmo-
voorziening en wordt niet door de gemeente 
vergoed. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. 
We kunnen een aanvraag doen via Vivent, CSi 
service, en de Zorgwinkel. 
Vivent is het duurste, CSi is de middenmoot en de 
Zorgwinkel, Liduinahof in Boxtel, heeft het Wuzzi 
Alert mobiel alarm en is tevens de goedkoopste. 
Je koopt een mobiel alarmapparaatje. Dat kan een 
hanger of een horloge zijn, in allerlei kleuren en 
maten. Maandelijks betaal je abonnementskosten. 
Deze zijn ook het voordeligst bij de zorgwinkel. 
Daar hebben ze ook alle verschillende apparaatjes 
op zicht. Bij aflevering wordt het apparaatje in de 
winkel geactiveerd en tevens wordt gevraagd naar 
twee contactadressen. 
Ik heb onlangs twee alleenstaande vrouwen 
ontmoet die via de zorgwinkel een 
persoonsalarmering hadden. Zij waren tevreden en 
voelden zich zowel in huis als buitenshuis veilig. 
Irma Gommers, Wmo-clientondersteuner 

 

KBO-middag in de spiegeltent 
Op 22 juni, tijdens de lunch voor KBO-leden in de 
spiegeltent op Stapelen, was het gezellig druk. 
Na de lunch was iedereen welkom, om te komen 
luisteren naar het Saxofoonkwartet BoBeLi.  

 

 
Ondertussen waren alle taarten voor de 
bakwedstrijd Heel Boxtel Bakt op tafel gezet. 
Ze werden door de jury bekeken, geproefd en 
beoordeeld op smaak en hoe ze eruitzagen. 

Daarna mocht iedereen die aanwezig was de 
taarten proeven en daar werd gretig gebruik van 
gemaakt, want ze waren heerlijk!!! 

De taart van Geertje Schellekens kreeg de derde 
prijs en Betsie van der Sloot behaalde een tweede 
plaats. Ivvy, de jongste deelneemster (11 jaar) 
behaalde de eerste prijs! Zij had een heel lekkere 
worteltaart gemaakt, die er ook nog eens erg mooi 
uitzag. Supergoed gedaan Ivvy!!! 

Na de prijsuitreiking, kon iedereen nog volop 
genieten van de muziek van het saxofoonkwartet. 
Het was warm in de tent, maar heel gezellig! 
Helma   
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De Protestantse kerk 
Aller hartelijkst werden een paar KBO-leden 
ontvangen in de Protestantse kerk. Dit bezoek was 
in het kader van de HEILIGE HUISJES. De Moskee is 
reeds bezocht en de Petruskerk staat nog op het 
programma. We kregen uitleg over de kerk en 
werden meegenomen in de geschiedenis van het 
protestantisme. 

Aan de hand van de aanwezige dingen in de kerk, 
zoals het orgel, de preekstoel, het doopfont kwam 
de geschiedenis van dit mooi kerkje tot leven! 
Er ontspon zich een discussie over de accenten en 
het verschil tussen het geloof van katholieken en de 
protestanten.  

De protestantse gemeenschap in Boxtel is zeer 
open en liberaal, maar het ledenaantal neemt af. De 
vergrijzing neemt toe. Er wordt dan ook onderzocht 
met welke plaats in de omgeving zij kunnen 
samengaan!  

Het geheel werd afgesloten met een kopje koffie in 
de Schakel. Door een glazen gang is dit gebouw 
verbonden met de kerk. Er moest zicht blijven 
vanuit de Clarissenstaat op de Petruskerk! 
Het was een zeer interessante bijeenkomst. Heel 
jammer dat er maar een handjevol leden was! 
Aleid Penning 

Lunch bij Elisabethsdael 
Een grote groep KBO-leden had zich opgegeven om 
24 juni te komen eten bij Elisabethsdael. Dit keer 
geen lunch, maar een aspergemenu! 
Een lekkere aspergesoep, asperges met ham en ei 
en krielaardappeltjes en ook nog een lekker toetje 
na. Heerlijk! 
Tussendoor werd er volop bijgepraat. 
Zeker voor herhaling vatbaar. 
Helma 

Midweek wandelen KBO/De Keistampers 

Toon van de Langenberg organiseert twee keer in 
de maand op dinsdagmiddag om 13.30 uur een 
midweekwandeling met telkens een ander 
vertrekpunt. 
De wandeling is altijd tussen de vijf en acht 
kilometer lang en indien mogelijk met een 
rustpauze. 
Dinsdag 2 augustus, vertrek om 13.30 uur bij de 
Sint-Lambertuskerk in Gemonde. 
Dinsdag 16 augustus, vertrek om 13.30 uur op de 
Markt in Boxtel. 
Aan de wandelingen zijn geen kosten verbonden. 
Eventuele consumpties bij de rustpauze zijn voor 
eigen rekening. 
Harrie Schellekens, commissielid wandelen 

HCB-zomerclub in augustus 
Ook dit jaar organiseert het HobbyCentrum in de 
maand augustus de HCB-Zomerclub. De zomerclub 
biedt een keur aan workshops en activiteiten, om 
zomaar eens mee te doen, iets nieuws te ontdekken 
en om anderen te ontmoeten. 
Wat kun je zoal doen?  
Bij mooi weer zijn er activiteiten buiten zoals een 
workshop schilderen, lekker bewegen, een 
wandeling maken en natuurlijk kun je kennis maken 
met: glaskunst, schaken, schrijven, brood bakken, 
patroontekenen, routeplanner op je telefoon, 
fotografie en nog veel meer!!! Luister je liever: kom 
dan naar onze verhalenverteller. 
Alle activiteiten, de aanvangstijden en de kosten 
vind je op www.hobbycentrumboxtel.nl.  
Zoek je activiteit en meld je aan!  

http://www.hobbycentrumboxtel.nl/
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Buurthuizen 
In de buurthuizen van Boxtel kan worden 
deelgenomen aan verschillende activiteiten. Er zijn 
tal van mogelijkheden variërend van yoga, biljarten, 
kaarten, kienen tot nog veel meer. Daarbij is het 
ook een ontmoetingsplaats voor de buurt. 

Vanuit De Walnoot wordt er onder andere 
gewandeld. Op de eerste woensdag van de maand 
vindt dat plaats. Er wordt gestart om 9.30 uur en er 
wordt tussen de 6 en 8 kilometer gelopen. Ik loop 
geregeld mee en heb daardoor ook weer leuke 
paadjes ontdekt. 

 

Deze woensdag hebben we in de Hult/Venrode 
gelopen. Dit gebied ligt pal achter de A2. Een 
wonderschoon ven ligt daar ineens. 

Wel uitkijken, want het pad zit vol met uitstekende 
wortels!!! Al kletsend lopen we ruim 6 kilometer en 
ondertussen genieten we van wat we zien. 
Na afloop nog een kopje koffie in De Walnoot en 
ieder gaat weer zijn eigen weg! Ook zin om mee te 
lopen? Het kan en het is gratis. De koffie of thee na 
afloop is voor eigen rekening. Misschien tot ziens bij 
een volgende wandeling!!! 
Aleid Penning 

Gemeenschapshuis De Walnoot 
De Walnoot heeft na de sluiting door corona een 
nieuwe start gemaakt. Naast de gebruikelijke 
activiteiten zijn we gestart met activiteiten die 
zeker ook voor KBO-leden geschikt en leuk zijn: 
Iedere eerste vrijdag van de maand om 19.30 uur is 
er Kaffee de Noot. Een gezellige café-avond met en 
voor wijkbewoners. Vrijdag 2 september is de 
eerstvolgende keer. 
Iedere tweede vrijdagavond van de maand vanaf 
19.30 uur dansen in De Walnoot.  
Het is enthousiast ontvangen, kosten € 3,-- entree.  
Vrijdag 16 september is de volgende datum. 
Ook zijn we gestart met muziek in en om De 
Walnoot. 

Op zondag 28 augustus vanaf 14.00 uur “Concert 
aan de vijver” met medewerking van:  
Pim to the max, zangeres Joia en Patrick Hendriks 
en band. Drie gevarieerde optredens. Gratis entree. 

Zaterdag 10 september komt de band Grey Six met 
muziek uit de jaren 60 en 70. Aanvang 19.30 uur. 
Gratis entree. 

 

Zondag 18 september om 14.00 uur treedt de 
Gildenbondsharmonie op. 
Bij mooi weer buiten bij de vijver. Gratis entree. 
Kijk voor meer informatie op onze website:  
https://dewalnootboxtel.nl  

https://dewalnootboxtel.nl/
https://dewalnootboxtel.nl/
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Ledenvergadering 
 
Extra algemene ledenvergadering op 6 september 2022 om 13.30 u in wijkgebouw De Rots. 
 
1. Welkom en opening door de voorzitter, mevrouw Betsie van der Sloot-van der Heijden. 

 
2. Vaststelling verslag van de jaarvergadering over 2021 van 15 maart 2022. 

Zie bijlage.  
 
3. Verkiezing van een bestuurslid (beoogd penningmeester).  

 
Na het overlijden van onze penningmeester Corry van de Laar is het bestuur al snel op zoek gegaan 
naar een opvolg(st)er. Het bestuur heeft voorjaar 2022 de heer Frans Pennings bereid gevonden 
om zich kandidaat te stellen voor het bestuurslidmaatschap. Omdat het bestuur het hebben van 
een gekozen penningmeester van groot belang acht, heeft zij deze extra ledenvergadering 
uitgeschreven. De voorzitter geeft een korte toelichting.   
 
De heer Frans Pennings stelt zich voor aan de ledenvergadering. 
Mogelijkheid tot het stellen van vragen.  
Instelling stemcommissie.  
Schriftelijke stemming over kandidaat Frans Pennings voor de functie bestuurslid.  
Bekendmaking uitslag stemming door de stemcommissie.  
Mogelijkheid tot reactie van Frans Pennings en de voorzitter.  
Het bestuur zal bij een positieve uitslag van de stemming Frans Pennings gaan kiezen als 
penningmeester.    

 
4. Rondvraag.  

U kunt uw vragen voorafgaand aan de vergadering ook schriftelijk indienen. Achter in de zaal 
liggen hiervoor formulieren.  

 
5. Sluiting.  

Het bestuur gaat er van uit dat de sluiting ca. 14.00 u kan plaatsvinden.  
 
Belangstellende leden kunnen dan direct daaropvolgend de lezing bijwonen over Kennismaken met 
andere culturen; verhalen over China.  

 
Namens bestuur van Seniorenvereniging KBO Boxtel,  
 
Gerard Buiks, waarnemend secretaris.  

Secretariaat: Molenstraat 57, 5281 JN Boxtel 
T 06 30 86 06 38 - E kbo.boxtel@gmail.com 

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

W www.KBOBoxtel.nl 
 

https://dewalnootboxtel.nl/
https://dewalnootboxtel.nl/
mailto:kbo.boxtel@gmail.com
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Notulen van de jaarvergadering over het jaar 2021 van seniorenvereniging KBO-Boxtel op 15 maart 2022 
 
Aanwezig: 120 leden.  
Afwezig gemeld: Ine Verboort, Sina van Alphen, Mary Maas, Annie Swinkels, Cor Teunis, Gerard Buiks, Henk 
van de Langenberg, Jeanne en Cees Smits, de heer en mevrouw Gemen 
 

1. Welkom met koffie enz. 
We worden welkom geheten met koffie en thee in De Walnoot.   
 

2. Opening door de voorzitter.  
De voorzitter opent iets later dan 13.30 uur de vergadering i.v.m. de grote opkomst. Ieder lid werd bij 
binnenkomst geregistreerd.  De laatste jaarvergadering is 4 maanden geleden gehouden. Helaas 
kregen we enkele dagen later het bericht dat onze penningmeester Corry van de Laar plotseling 
overleden was. Ondanks de zorgen over de oorlog probeert het bestuur toch om vandaag 
verantwoording af te leggen over: 
- de jaarrekening 
- kascontrole 
- verkiezingen 
De bijeenkomst bestaat uit 2 delen: 
- jaarvergadering 
- opening jubileum  
De voorzitter maakt de samenstellers van het boekje met het jaarprogramma 2022 – 2023 een groot 
compliment.  
 

3. Korte overweging door pastor Harry van den Tillaart. 
De overweging van pastor Harry sloot aan bij de actualiteit m.n. op het gebied van 
grensoverschrijdend gedrag. Hij las een stukje voor met het thema: “Schouder aan schouder” 
 

4. Vaststellen van de notulen jaarvergadering 2019 en 2020.  
De notulen worden akkoord bevonden.  
 

5. Korte toelichting op jaarverslag van 2021 door de secretaris Stephan van de Vries.  
De secretaris had het voornemen om een kort jaarverslag te schrijven. Echter dit is niet gelukt. De 
reden: “Er gebeurt zo ontzettend veel binnen onze vereniging, alle activiteiten moeten de uitleg en 
aandacht krijgen, die ze verdienen. En dat kost ruimte op papier”.  Hij benoemt in het kort een aantal 
punten uit het verslag. Het jaarverslag dient ook als één van de bouwstenen bij de aanvraag van onze 
jaarlijkse subsidie bij de gemeente Boxtel. De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag.  

 
6. Financieel jaarverslag over 2021 en verslag van de kascontrolecommissie.  

Jan Verhoeven heeft de taak op zich genomen om het financieel jaarverslag van dit jaar te maken. 
Vooraf stelt hij duidelijk geen penningmeester te willen worden. Zijn gezondheid en privéleven laten 
dit niet toe.  

Secretariaat: Bosscheweg 75, 5281 AH Boxtel 
T 06 46 37 11 19  -E kbo.boxtel@gmail.com 

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

W www.KBOBoxtel.nl 
 

mailto:kbo.boxtel@gmail.com
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In het kort geeft hij de volgende punten aan: 
- De leden hebben allemaal vooraf bij binnenkomst een verkorte exploitatie van KBO 2021 gekregen 
- Het jaar 2021 is afgesloten met een tekort van €8.295,75. Begroot was € 0,00 
- Over de hele lijn is te zien dat de inkomsten en uitgaven allemaal lager uitpakken dan begroot. Jan 

Verhoeven geeft exact aan op welke posten dit het geval is. Reden: veel activiteiten zijn door de 
pandemie niet doorgegaan 

- Een grote uitgave post was het optreden van Christel de Laat dat niet begroot was. Ook de 
vrijwilligersavond viel duurder uit dan begroot. Deze activiteiten mochten hoger uitvallen, omdat 
het bestuur besloten had iets extra’s te doen dit jaar i.v.m. de pandemie.  

- In het tekort zit ook een bedrag van € 5.000,00 dat gereserveerd was voor het jubileum en vooraf 
niet begroot was. 
 
Jan Verhoeven maakte de vereniging een compliment voor de gezonde financiën! Als dank kreeg 
Jan een mooie bos bloemen!  
 

Verslag kascontrolecommissie.  
Namens de commissie bestaande uit Karel Veldhuizen en Mieke Daniëls geeft Karel het advies om het 
bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid en de (interim) penningmeester en het bestuur te 
déchargeren voor het financieel beheer over het jaar 2021. De vergadering stemt daarmee in.  
 

7. Benoeming leden kascontrolecommissie. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Karel Veldhuizen en Ria Lebbink – Strooper, reserve is Leni van 
den Aker  
 

8. Verkiezingen. 
De voorzitter meldt dat de leden geen tegenkandidaten hebben aangemeld.                                                 
 
De leden hebben de volgende keuze:  
a.  Herverkiezing Theo van Hamond (2022), Leo Reurings (2022), Gerard Buiks (2022)  
b. Verkiezing Henk van de Langenberg (2022); mocht Henk gekozen worden dan wordt hem bij de 
eerstvolgende vergadering van het Afdelingsbestuur gevraagd om het secretariaat van Stephan van de 
Vries over te nemen.  Stephan van de Vries stopt dit jaar i.v.m. te drukke werkzaamheden. 
 
De stemcommissie bestaat uit: Gerrie van de Pasch en Dorien de Bresser 

  
 De uitslag:  
  
  

 
 
 
 
 
 

9. Rondvraag. 
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen wordt geen gebruik gemaakt.  
 

10. Sluiting jaarvergadering.  
De voorzitter bedankt allen voor hun deelname van de vergadering.  

 
 
Boxtel, 16 maart 2022 
Stephan van de Vries/Gerard Buiks. 
 

Naam  Voor Tegen Blanco 

Theo van Hamond 119   

Leo Reurings 118  1  

Gerard Buiks 117   2 

Henk van de Langenberg  115   4 

Ongeldig 1 formulier    



Informatiebulletin KBO - ONSBoxtel      14     WWW.KBOBoxtel.nl 
  



Informatiebulletin KBO - ONSBoxtel      15     WWW.KBOBoxtel.nl 

 
  



Informatiebulletin KBO - ONSBoxtel      16     WWW.KBOBoxtel.nl 

Agenda Bestuur en contactinformatie  
 
Kienen 
Dinsdag  20 sept.  de Rots 14.00 uur 

Dinsdag  18 okt.  De Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

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. 

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 

Biljarten 
Elke dinsdag de Walnoot 13.30 uur 

Handwerken 
Elke donderdag  de Orion 13.30 uur 

Bridgen 
Elke donderdag maar niet tijdens de vakantie 

 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen 

 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 3 okt. tot en met 13 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 

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

