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Van de voorzitter 
Het is weer voorbij die mooie zomer. Het is de tekst 
van een welbekend lied waarin we mijmeren over 
de geneugten van het buitenleven. Eenvoudige 
zaken, zoals het kopje koffie of ontbijten in de tuin 
of op het balkon, een plezierige wandeling of een 
fietstocht in de natuur, hebben ons veel plezier 
gebracht. Van de andere kant was de zomer dit jaar 
wel erg uitbundig. 

Veel mensen hebben ongetwijfeld last gehad van de 
hitte. Ikzelf hoor daarbij. De temperaturen tot 38 
graden, waarvan wij op onze vakantie konden 
“genieten”, heb ik als onprettig ervaren. Ik kijk 
daarom wel uit naar september, een maand met 
vaak prettig rustig weer met aangename 
temperaturen. 

Misschien kent u nog het “Sint Michielszomertje” 
dat begint rond 29 september. Een periode met 
vaak uitermate plezierig nazomerweer. 

Wereldwijd doet dit fenomeen zich voor. Er worden 
naast het Sint Michielszomertje nog verschillende 
andere namen aan gegeven zoals het weinig 
complimenteuze “Oudewijvenzomertje” of in 
Canada “Indian Summer”. 

De Indian Summer staat bekend om zijn uitbundige 
herfstkleuren. Hoe men het zomertje ook noemt, 
het is voor iedereen een tijd om van te genieten 
voordat de herfst en winter weer aanbreken. 
Niet alleen de natuur wordt rustiger. De rust keert 
weer terug in de gezinnen. De kinderen gaan weer 
naar school en de volwassenen hervatten hun 
normale arbeidsritme. Ook de KBO komt weer in 
haar normale ritme, met voor elk wat wils. Het 
bestuur en de activiteitencommissie zijn steeds 
weer op zoek naar nieuwe interessante activiteiten. 
Daarnaast dragen veel vrijwilligers een steentje bij. 
Zo ook de redactie van het ledenblad, die steeds 
weer zorgt voor een boeiende uitgave. 
Steeds weer blijkt dat ONSBoxtel goed gelezen 
wordt, niet alleen door leden, maar ook door vele 
andere belangstellenden. Steeds krijg ik weer te 
horen dat men zich verbaast over het uitgebreide 
scala aan activiteiten dat onze vereniging aanbiedt. 

De redactie van ONSBoxtel wil onze KBO-afdeling zo 
optimaal mogelijk presenteren. 

Een vaste kracht die hieraan een grote bijdrage 
heeft geleverd, was Jac van Wanroij, die helaas 
enkele weken geleden is overleden. We wensen zijn 
naasten veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
grote verlies. Zeker de redactie zal zijn inbreng 
missen. Een blad samenstellen kost veel energie. 
Misschien is er een KBO-lid, dat hierbij een 
helpende hand kan bieden? 

Ik zie uit naar een mooie nazomer en het 
ontmoeten van vele leden. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden voorzitter 

Van de redactie 
De redactie stelde de ONSBoxtel van september 
samen tijdens een hittegolf. Wat was het warm en 
droog. De natuur krijgt het wel voor zijn kiezen. 
Die droogte, ongelooflijk!  
Dit nummer staat weer vol met activiteiten. Fietsen, 
uiteten en ga zo maar door. In het Wereldhuis gaat 
de filmmiddag ook weer van start. 
Geef u snel op voor alle activiteiten, want sommige 
zijn heel populair. 

 

De redactie heeft helaas definitief afscheid moeten 
nemen van Jac van Wanroij. Jac heeft een erg grote 
inbreng gehad in de huidige vorm van ONSBoxtel. 
Jac wordt heel erg gemist. Wij wensen Marij en de 
kinderen veel sterkte toe voor de komende tijd.  
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Fietsen met de KBO 

Op woensdag 7 september, 
Klaproosroute. Koffieadres: 
De Klaproos in St.-Oedenrode. 

Op woensdag 21 september, 
Beerzendalroute. Koffieadres: 
De Stroom in Spoordonk. 

Consumpties in de koffiepauze zijn voor eigen 
rekening. Vertrek vanaf parkeerplaats MEP, 
Molenwijkseweg. De 40 km vertrekt om 13.15 uur 
en de 30 km om 13.30 uur. 
 

Uit eten met de KBO 
Het Tweespan 

Op woensdag 7 september 
om 17.00 uur bij  
Het Tweespan, Kapelweg 28, Boxtel. 
Kosten € 15,50 per persoon voor het menu, 
exclusief drankjes. 
De proeverij bestaat uit een drie-gangen-
keuzemenu. U kunt kiezen uit: 
Vooraf serveren we diverse soorten brood met 
kruidenboter, tapenade en aioli. 

Voorgerechtjes/soepjes 
Carpaccio met diverse sla, truffeldressing, kaas en 
pijnboompitten. 
Gerookte zalm met diverse sla, lemon-pepper-
dressing, wakame. 
Runderbouillon met groenten, draadjesvlees.  
Tomatensoep met kip en bosui.  

Hoofdgerechtjes 
Hierbij serveren we frietjes, rauwkostsalade en 
mayonaise.  
Kipsaté met satésaus en kroepoek.  
Bourgondische ham gegrild in de oven met 
champignonroomsaus.  
Tweespanschnitzel met gebakken bacon, ui en 
champignons. 
Vispannetje met zalm, kabeljauw, pangafilet, 
spinazie, romige saus. 
Visspies met gamba, witvis en zacht-romige vissaus.  

Nagerechtjes 
Dame Blanche ijs met warme chocoladesaus en 
slagroom.  
Appel Crumble ijs met appelcompote, crumble en 
slagroom.  
Monchou met bastogne, monchou, kersen en 
slagroom. 
Banana Pie met crumble, witte chocolademousse 
en banaan. 
Koffie, Thee of Cappuccino met een cakeje. 

Aanmelden voor 1 september. 

Grand Café Rembrandt 

Op donderdag 22 september om 17.00 uur. 
KBO-leden betalen € 14,50 per persoon voor het 
menu, exclusief drankjes. 
Keuze uit: 
Wienerschnitzel met saus naar keuze. 
Kipsaté met kroepoek, atjar en gefrituurde uitjes. 
Maaltijdsalade vis, vlees of vegetarisch. 
Classic burger: Black Angus, brioche, tomaat, 
augurk, sla, cheddar, bacon en pikante saus. 
Truffelburger: Black Angus, brioche, tomaat, 
augurk, rucola, cheddar, bacon, truffelmayonaise. 
De warme hoofdgerechten worden geserveerd met 
frites en salade, de maaltijdsalade met frites of 
brood. Eventueel soep vooraf à € 2,75 pp. 

Aanmelden voor 15 september. 

Lunch bij Elisabethsdael 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij lunchen 
bij Elisabethsdael, Mgr. Bekkersstraat 6. 
Op vrijdag 30 september is de lunch speciaal voor 
KBO-leden om 12.00 uur. Kosten € 11.--. 

Aanmelden voor 22 september 

Aanmelden voor het uit eten 
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 

KBO Bridgemiddag 
Op zaterdag 8 oktober om 13.30 uur 
bij restaurant “Lotus” Breukelsestraat 
34, de locatie van bridgeclub Boxtel. 
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 015 98 58 070. 

Aanmelden voor 30 september 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. 

 

Verder in dit nummer 
Fietsclub, KBO/Keistampers, Wereldhuis, 

70 jaar KBO-Boxtel, Belastingservice, 
Agenda, Contactinformatie 

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:laurabekers55@gmail.com
mailto:sinavanalphen@solcon.nl
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Eerste wandeling KBO/Keistampers 
Dinsdag 2 augustus vond de eerste Midweek 
Wandeling plaats. Het verzamel- en startpunt was 
bij de Sint-Lambertuskerk in Gemonde.  

Organisator Toon van de Langenberg had voor deze 
middag een mooie wandeling uitgestippeld in het 
buitengebied van Gemonde. We hebben, met mooi 
weer, een wandeling van ca. 6 kilometer gemaakt 
en genoten van het vele “nieuwe”. 

Het grootste gedeelte van de tocht ging door 
gebieden die we nog nooit gezien hadden. Het was 
een mooie middag. Hartelijk dank voor de 
organisatie en tot de volgende wandeling. 

Een wandelaar 

Fietsclub KBO Boxtel 20 jaar 
Fietstocht naar De Schaapskooi in Schijndel. 
Dit jaar fietsen wij al 20 jaar elke 2 weken in de 
zomermaanden op woensdag met de KBO. 
Zoals gewoonlijk kwamen wij ook op 20 juli weer bij 
elkaar voor de fietstocht. Het was prachtig weer. 
Er stonden dan ook 46 mensen op het MEP terrein 
klaar voor de mooie fietstocht door het 
populierenlandschap van de Meierij naar de 
Schaapskooi in Schijndel. Een mooie route met een 
gezellig terras, dus een leuke koffiestop. 

 

 
De groep fietsers die de 40 km-tocht reden, startten 
om 13.15 uur en gingen richting Esch. Van daar naar 
St.-Michielsgestel, Den Dungen, door het Woud 
naar de Schaapskooi aan de Martemanshurk 12 in 
Schijndel. 
Toen de 40 kilometergroep daar aankwam, zat de 
30 kilometer groep al aan de koffie. Zij waren om 
13.30 uur vertrokken om via St.-Michielsgestel en 
Gemonde naar Schijndel te fietsen. 
Na de gezellige stop gingen wij via het Ben 
Peterspad, dat door het gebied van de Schaapskooi 
slingert, naar de Steeg en via een mooie route door 
het buitengebied van Schijndel terug naar de 
Boxtelseweg richting Boxtel. 
De 40 kilometergroep ging via Sint-Oedenrode, 
Olland en Liempde terug naar Boxtel. 
Die hadden er ondertussen 44 km opzitten. 
Het was een prachtige dag. 
Eentje om in te lijsten volgens een van de 
deelnemers na afloop op het MEP terrein. 

Fietstocht naar De Vriendschap in Boskant. 
Ook op woensdag 3 augustus kwamen wij bij het 
parkeerterrein van MEP bij elkaar. 
Omdat de 40 kilometergroep de laatste tijd erg 
groot was geworden, hebben wij besloten om bij 
meer dan 20 fietsers de groep in tweeën te splitsen. 
Dus vertrok om 13.10 uur de eerste groep van 16 
deelnemers, vijf minuten later de tweede groep 
voor de 40 km naar Boskant. 
Om half twee vertrok de 30 kilometergroep richting 
het tunneltje in Oost, via Liempde en Olland langs 
de golfbaan van St.-Oedenrode, de 
Bobbenagelseweg naar de Vriendschap in Boskant. 
Het terras was gezellig ingericht en er was plek 
genoeg voor onze grote club fietsers. 
Op de terugweg via de mooie paadjes door kwekerij 
van den Berk naar de Vleutstraat, de Hamsestraat 
richting Liempde, door de Vrikhovense tunnel naar 
de Eindhovenseweg, via de Doreleijersweg en de 
Oirschotse Grintweg naar Boxtel. Prachtig weer en 
een mooie tocht. 

Sina van Alphen   
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Wandelingen KBO/Keistampers 
Dinsdag 13 september vertrek om  
13.30 uur bij de hoofdingang van het 
treinstation in Boxtel. 

Dinsdag 20 september vertrek om 
13.30 uur bij winkelcentrum 
Oosterhof in Boxtel (ingang cafetaria). 

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

Filmmiddag en eten in het Wereldhuis 
Na tweeënhalf jaar starten we weer met 
filmmiddagen en eten in het Wereldhuis. 
Op woensdag 28 september om 15.00 uur wordt de 

film “West Side Story“ gedraaid. 

We kennen allemaal 
de film uit 1961. Een 
fantastische film, die 
door menigeen 
meerdere malen is 
gezien. In 2021 is 
echter een nieuwe 
productie gestart 
onder regie van Steven 
Spielberg. 

Het verhaal over de 
strijd tussen twee 
rivaliserende groepen 
straatjongeren is bij u allen wel bekend. Maria 
speelt daarbij een cruciale rol. 
De muziek zal u zeker bekend in de oren klinken. 
Gezien de kosten die wij voor deze filmmiddag 
moeten maken, vragen wij daarvoor een bijdrage 
van € 3,--per persoon (dit is exclusief het eten). 
Men kan ook van beide activiteiten afzonderlijk 
gebruik maken, dus alleen film of alleen eten. 
Aanmelden is wel noodzakelijk in verband met de 
grote belangstelling voor deze activiteit! 
Voor het eten na de film zijn maximaal 45 plaatsen 
beschikbaar! (Kosten: afhankelijk van menukeuze). 
Wij wensen jullie veel kijk- en luisterplezier. 

Aanmelden vóór 23 september, voor de film en/of 
het eten bij: Sina van Alphen T 0411 689285 of 
sinavanalphen@solcon.nl of bij  
Henk Sturkenboom T 0411 677863 
henksturkenboom49@gmail.com 

De volgende filmdatums zijn: woensdag 19 oktober 
en 23 november. 

Dagreis naar Horn 
en Maasbracht 

Vertrek donderdag 1 september om 08.15 uur. 
 

Eucharistieviering 

Maandag 5 september is er om 
10.30 uur een eucharistieviering 
in Simeonshof ter intentie van 
de overleden KBO-leden van de 
wijk Centrum. 
Na de viering is er koffie. 

Herfstbloemstuk maken 

Op vrijdag 7 oktober om 10 uur is in de huiskamer 
van De Walnoot, een workshop herfststuk maken 
door Astrid Koedam. 
De workshop gaat ongeveer 2 uur duren. 
Voor alle materialen en gereedschappen wordt 
gezorgd. Halverwege maken we even tijd voor een 
kopje koffie of thee. 
De kosten voor deze gezellige workshop bedragen 
€25,-- voor KBO-leden en €27,50 voor niet-leden. 

Meld u tijdig aan want vol=vol. 

(Dit is een voorbeeld en kan enigszins afwijken.) 

Ik zal mij even voorstellen: 
Ik ben Astrid Koedam, bloemist van beroep. Ik geef 
met heel veel plezier workshops en cursussen in 
bloemsierkunst. Daarnaast heb ik een 
keramiekatelier in Boxtel, waar ik cursussen geef en 
eigen werk maak. 
Aanmelden via e-mail: astridkoedam@live.nl of 
T 06 53670161 (kan ook via WhatsApp). 

27 augustus 19.15 uur 
28 augustus 16.15 uur 
Film van André Rieu: 
André Rieu’s concert: Happy Days 
Are Here Again, Maastricht 2022  

mailto:henksturkenboom49@gmail.com
mailto:astridkoedam@live.nl
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Tentoonstelling handwerkclub 
Dinsdag 6 september 13.00 uur. 
De handwerkclub bestaat 50 jaar en we willen ze 
daarom even in het zonnetje zetten. 
De handwerksters willen graag laten zien wat er 
zoal tijdens de gezellige middagen gemaakt wordt. 
Vanaf 13.00 uur, vooraf aan de extra 
ledenvergadering, tijdens de pauze en na afloop van 
de presentatie over China kunt u de mooie 
handwerken bekijken en het is ook mogelijk deze 
producten te kopen. 
 

Extra algemene ledenvergadering 
Dinsdag 6 september 13.30 uur. 
 

Kennismaken met het leven in China 
Dinsdag 6 september 14.00 uur: 
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 op 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 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. 

Bezoek aan Blusco 
Dinsdag 20 september 15.00 uur bezoek aan 
Blusco, Runmolen 2 (industrieterrein). 
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. 
Vanwege corona kon dit in juli niet doorgaan, 
daarom is dit bezoek uitgesteld naar 20 september. 
Als u zich al hebt opgegeven, hoeft u dit niet 
opnieuw te doen. Er zijn wat plaatsen vrijgekomen, 
dus opgeven is nog mogelijk tot 13 september via 
70jaarkboboxtel@gmail.com, of telefonisch bij een 
van de leden van de werkgroep 70 jaar. 
Toegang gratis. 

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. 

Muziekmiddag in De Rots 
Zondag 9 oktober 14.00 uur komt TripleX diverse 
leuke dansmuziek voor ons spelen. Onder het genot 
van een drankje kunt u hiervan genieten of lekker 
meedansen op de muziek. Uw vrienden of buren 
zijn ook welkom. Graag horen we vooraf wie 
aanwezig willen zijn, dus graag opgeven voor 
1 oktober via e-mail 70jaarkboboxtel@gmail.com 
of telefonisch op onderstaande nummers. 

Voor leden vrij toegankelijk, voor niet-leden € 5,--.  

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
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Presentatie over afscheid nemen 
Woensdag 12 oktober 14.00 uur in De Rots.  
Uitvaartondernemer Bijnen en een notaris geven 
een presentatie over de mogelijkheden rondom 
afscheid nemen van een geliefde. 

Whiskyproeverij 
Vrijdag 14 oktober 20.00 uur in De Walnoot 
Seniorenvereniging KBO Boxtel heeft wat te vieren, 
en doet dat graag met een whiskyproeverij in de 
huiskamer van De Walnoot, Reginahof 1. 
De prijs hiervan is € 35,-- per persoon. 

Hierbij worden enkele kleine hapjes geserveerd, 
zoals zalm, blauwe kaas, chocola en stokbrood. 
De kosten hiervan zijn voor Seniorenvereniging KBO 
Boxtel in verband met ons 70-jarig jubileum. 

Wat kunnen jullie verwachten? 

• een zestal heerlijke whisky’s, waarvan 5 single 
malt 

• voldoende glazen 

• een prettig humeur 

• verhalen over de whisky, het proces, de 
distilleerderij 

• antwoord op jullie vragen en andere “klets”. 

Wij verwachten 

• deelnemers die oprecht geïnteresseerd zijn 
(maar je hoeft geen kenner te zijn). 

Jullie gaan naar huis met: 

• wat meer kennis over whisky 

• ontdekking van de behoorlijke verschillen 
tussen de onderlinge whisky’s 

• hopelijk het gevoel van: Dat was een leuke 
avond. 

Inschrijven 
Er kunnen minimaal 10 en maximaal 30 deelnemers 
meedoen. Je kunt je inschrijven vóór 3 oktober via 
70jaarkboboxtel@gmail.com of T 0411 676687. 
Als er voldoende inschrijvingen zijn, krijg je een 
bericht voor betaling. Dan is de inschrijving 
compleet! Sláinte 

Klassieke muziek 
Maandag 17 oktober 14.00 uur in De Rots 
Deze middag neemt Paul Lebbink ons mee om 
samen te luisteren en uitleg te krijgen over een 
componist. Gratis toegang voor leden. 

Presentatie over de Wet Langdurige Zorg 
Opname in een verpleeghuis, hoe zit dat in 
financiële zin? Donderdag 20 oktober 19.30 uur in 
de grote zaal van De Walnoot, organiseert  
KBO Boxtel een informatieavond. 
De gastspreker is onze eigen Theo van Hamond, 
adviseur van het Wlz-Team van KBO-Brabant. 

Het thema: “De Wlz (Wet Langdurige Zorg), AOW 
(Algemene Ouderdomswet), CAK (Centraal 
Administratiekantoor)-eigen bijdrage, eigen 
vermogen, eigen huis e.d. ingeval iemand in een 
Wlz-instelling zoals een verpleeghuis wordt 
opgenomen”. 

Een opname in een verpleeghuis is ingrijpend en 
altijd emotioneel. Maar er zit ook een financiële 
kant aan, en dat roept vaak veel vragen op. 
Vragen zoals: 
• Hoe hoog is die eigen bijdrage in de Wet 

Langdurige Zorg (Wlz)? En vanaf wanneer moet 
ik die betalen? 

• Welke keuzes kan ik maken? Welke zijn voor 
mij van toepassing? Wat betekent dit voor mijn 
AOW? Eet ik door de eigen bijdrage al mijn/ons 
vermogen of het eigen woonhuis op? 

• Zijn er manieren om die eigen bijdrage te 
beperken? Wat kan ik nu al doen? 

• Telt de waarde van de woning mee bij de 
bepaling van de hoogte van het vermogen, als 
de andere partner er blijft wonen? 

Hebt u deze of andere vragen, en wilt u graag 
weten wat dat voor u of voor uw ouders, nu of in de 
toekomst, kan gaan betekenen, kom dan naar onze 
informatieavond. 

De avond is toegankelijk voor leden van de KBO en 
andere belangstellenden. De entree is gratis. 
Om zicht te krijgen op het aantal bezoekers 
verzoeken wij u vooraf uw komst aan te melden via 
70jaarKBOBoxtel@gmail.com of telefonisch op een 
van onderstaande nummers. 
 

Presentatie door een historicus 
Vrijdag 21 oktober 14.00 uur in De Walnoot 
De heer Wittenberg zal een presentatie geven, 
waarover in de volgende ONSBoxtel meer 
informatie is te lezen. 
 

Meer bericht over de navolgende activiteiten 
ontvangt u in het volgende bulletin: 
Pubquiz is uitgesteld 
Muziekoptreden Two of Us 7 november 14.00 uur  
Klassieke muziek door Paul Lebbink 19 november 
 
Vergeet niet uw KBO-pasje mee te brengen. 
E-mailadres 70jaarkboboxtel@gmail.com 
 
Namens de werkgroep 70 jaar: 
Ad Vromans T 06 11919848 (de wijken) 
Tineke Nuesink T 06 42119115 (bestuur) 
Leo Reurings T 0411 676687 (activiteitencommissie)  
Betsie van der Sloot T 0411 631503 (voorzitter)  

mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
mailto:70jaarKBOBoxtel@gmail.com
mailto:70jaarkboboxtel@gmail.com
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Fit & Gezond verbindt ouderen 

Zaterdag 15 oktober bij De Wilgenbroek. 

Veel senioren willen graag weten hoe ze hun 
gezondheid zo optimaal mogelijk kunnen houden. 
In navolging van de fittest organiseren gemeente 
Boxtel, ContourdeTwern, Buurtsport Boxtel, Fysio 
Sluijters en GGD Hart voor Brabant in 
samenwerking met betrokken vrijwilligers op 
zaterdag 15 oktober 2022 Fit & Gezond op locatie 
De Wilgenbroek. 

Op deze ochtend of middag kunnen inwoners van 
70+ wonend in Boxtel-Oost of Liempde deelnemen 
aan verschillende workshops en een 
informatiemarkt. Zij krijgen allerlei informatie over 
een goede, beweeglijke en gezonde leefstijl en de 
mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente. 
Ook is er ruimte om leeftijd- en buurtgenoten te 
ontmoeten. Iedereen van 70+ wonend in Boxtel-
Oost of Liempde is welkom en ontvangt half 
september een brief om zich aan te melden. 
Deelnemen aan Fit & Gezond is gratis, er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 

Dagreis naar Amsterdam en Zaanse Schans 
Donderdag 21 juli 
We vertrokken om half negen met een volle bus. 
Allemaal met goede zin. 
Na ongeveer anderhalf uur kwamen we aan bij het 
koffie-adres. De koffie en de thee met gebak 
stonden al voor ons klaar en het was heel lekker. 
Om half elf gingen we weer de bus in, richting 
Amsterdam, waar we aan boord gingen voor een 
boottochtje van ongeveer 2 uur. Aan boord werd 
voor ons ook een lunch geserveerd. 

 
Afgemeerd aan de Zaanse Schans kregen we de tijd 
om rond te wandelen en het een en ander te 
bekijken. Het weer zat ons echter niet mee, het 
bleef maar regenen. Dat mocht de pret niet 
drukken, ondanks de regen bleef het toch gezellig. 
Zaanse Schans is een leuk plaatsje met bijzondere 
huisjes, slootjes, bruggetjes, molens, een museum, 
een kaasmakerij, een klompenmakerij en 
verschillende winkeltjes, waar we ook nog 
regenjassen en paraplu’s konden kopen. 

Zoals gezegd bleef het maar regenen en de 
gekochte regenjassen en paraplu’s zorgden ervoor 
dat we toch wat droog bleven. 

Om half vier vertrokken we weer met de bus naar 
restaurant “de Engel” in Houten, ons dineradres, 
waar we lekker gegeten en gedronken hebben. 
Het eerste drankje kregen we aangeboden door 
KBO-Boxtel vanwege het zeventigjarig bestaan. 
Om half zeven weer de bus in voor de terugreis 
naar Boxtel. Ondanks de regen hebben we genoten 
van een zeer gezellige dag. 
Een tevreden medereizigster 
 

Bezoek winkel Vincentius Boxtel 
Woensdag 10 augustus zijn 16 personen bij de 
kringloopwinkel op bezoek geweest. 
Ze werden door Carla ontvangen met koffie en 
hebben overal rondgekeken. 
Door de duidelijke uitleg, die Tini van de Berg hen 
gaf, zijn ze nu beter op de hoogte van het reilen en 
zeilen van Vincentius Boxtel. Alles kwam aan bod: 
inname van goederen, de verkoop, het personeel, 
de centen, honderd vrijwilligers (wat eigenlijk nog 
te weinig is), enzovoorts. Ben heeft onderstaande 
foto’s gemaakt. 
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KBO Belastingservice Kring Boxtel 
De belastingcampagne 2021 van de KBO 
Belastingservice Kring Boxtel is inmiddels afgerond, 
behoudens een paar acties met nazorg aan de 
cliënten. De KBO-afdelingen van Esch, Liempde en 
Boxtel werken met de Belastingservice samen en 
bestrijken daarmee de hele Gemeente Boxtel. 
We hebben gezien dat we aardig wat nieuwe 
aanmeldingen kregen om de belastingaangifte 2021 
voor te verzorgen evenals de hulp aan mensen die 
we hielpen met de huur- en zorgtoeslag. Helaas is 
een aantal cliënten ons ontvallen, mede vanwege 
de coronapandemie. Gelukkig is de klus nu 
helemaal geklaard en kon de balans worden 
opgemaakt. 

Onze 12 vrijwilligers zijn blij dat we veel mensen 
konden helpen en vaak positief konden verassen 
met de restitutie voor te veel betaalde belasting. 

De belastingservice wordt aan alle ouderen in 
Boxtel verleend die daarvoor in aanmerking komen. 
Het lidmaatschap van de KBO is daarvoor niet 
nodig. De doelgroep is de AOW-gerechtigde, die 
een laag/modaal inkomen (€ 35.000,-- 
alleenstaanden of € 55.000,-- voor partners samen) 
en geen groot vermogen heeft.  

De aangiften worden verzorgd door gecertificeerde 
vrijwilligers die jaarlijks de verplichte bijscholing 
volgen bij KBO-Brabant.  

De kosten van de aangifte(n) zijn € 12,-- per adres 
(alleenstaande of 2 partners). 

In de campagne 2021 werden voor cliënten 434 
aangiften verzorgd op 312 adressen waarbij tevens, 
zonodig, de Zorg- en Huurtoeslag werden 
beoordeeld en mogelijk aangepast.  

Voor de cliënten leverde dit een belastingteruggave 
op van € 229.322,-- (2020 - € 171.000,--) en een te 
betalen bedrag van € 27.511,-- (2020 –  
€ 19.000,--). Het klantenbestand daalde enigszins 
van 441 naar 434 cliënten. 

Om ook in 2023 de campagne weer goed 
voorbereid in te gaan, hebben wij behoefte aan 
mensen die het team van vrijwilligers willen en 
kunnen versterken. Wilt u hierover meer informatie 
dan kunt u hiervoor contact opnemen met Theo van 
Hamond coördinator Belastingservice KBO Boxtel. 

Theo van Hamond  

Warm en droog 
Wat is het warm en droog. De natuur krijgt het wel 
voor zijn kiezen. Het grasveld, waarop ik uitkijk, is 
geel in plaats van groen. Ik zag zelfs al bomen die 
herfstkleuren hebben. Die droogte, ongelooflijk.  

De heide staat in volle bloei, maar het is maar de 
vraag of de jonge heide het wel redt. Hier en daar 
zie je al plekken waar de heide dood is.  

 

De watermeter op de parkeerplaats aan de 
Kempseweg staat nog niet in het rood, maar wel 
behoorlijk in de min. In de vennen en de sloten 
staat heel weinig water, soms niets meer. 
Waterschap De Dommel is zelfs samen met de 
visambulance vissen aan het verplaatsen naar 
waterrijke gebieden.  

In de natuur is alles dit jaar minimaal 2 weken 
eerder dan “normaal”. Wat is er trouwens normaal 
met deze klimaatverandering? Hoe zal het zijn voor 
de generaties na ons? Kunnen wij nog iets 
herstellen? Ik probeer daarin wel mijn steentje bij 
te dragen en ik hoop u ook!  
Aleid Penning  
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Breukelsestraat 3, 5281HA Boxtel 
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Agenda september oktober 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  De Walnoot 13.30 uur 

 

Nr. Verschijnt op Kopij binnen 

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: 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 

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 
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