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Van de voorzitter 

Nog enkele dagen en we schrijven 2022. 
Terugkijkend op dit jaar kan ik wel zeggen dat het 
jaar niet de beleving met zich meebracht die ik voor 
ogen had. Lichtpuntjes zijn er voor iedereen zeker 
geweest. Zo mochten mijn man en ik in september 
de trotse grootouders worden van een kleinzoon. 
In zijn algemeenheid heb ik echter het afgelopen 
jaar als saai ervaren, weinig activiteiten, weinig 
contacten. 
Als Seniorenvereniging KBO-Boxtel hebben wij 
geprobeerd om, wanneer het wel mogelijk was, 
activiteiten te organiseren. Maar veel leuke 
activiteiten en bijeenkomsten hebben wij helaas 
moeten afgelasten. 
Ondanks het feit dat velen van ons dubbel 
gevaccineerd zijn, is er terecht angst voor 
besmetting. Zo bleek ik zelf, na bezoek van onze 
kleindochter, besmet te zijn. Gelukkig zonder 
ernstige ziekteverschijnselen. Zelf heb ik gemerkt 
dat het bericht dat je besmet bent, je ongerust 
maakt en de periode dat je in quarantaine moet 
niet prettig is. 

In normale omstandigheden zouden wij deze tijd 
van het jaar volop activiteiten hebben, zoals 
bijvoorbeeld de kerstvieringen. 
Deze bijeenkomsten in kerstsfeer zijn altijd zeer 
waardevol en worden druk bezocht. In overleg met 
de wijkbesturen is besloten deze echter, vanwege 
het hoge besmettingsgevaar, niet te laten 
doorgaan. 
Hopelijk gaat de derde prik, die sommigen van ons 
al hebben gekregen en anderen op korte termijn 
gaan krijgen, verlichting brengen en geeft het jaar 
2022 ons weer mogelijkheden om gezamenlijk 
activiteiten te ontplooien. 
Het wordt weer een jubileumjaar en wij hebben 
interessante en leuke zaken voor u in petto. 

Graag wil ik afsluiten met alle vrijwilligers te 
bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de 
activiteiten die wel konden doorgaan, en u allen 
prettige feestdagen en een gelukkig en vooral ook 
gezond 2022 toe te wensen. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 

Van de redactie 
We laten 2021 alweer bijna achter ons en 2022 
staat op de drempel van beginnen. Wat zal dit jaar 
ons brengen??? De redactie hoopt natuurlijk op 
veel activiteiten, zeker rondom het 70-jarig bestaan 
van KBO-Boxtel. 
Dit keer is er géén ONS van KBO-Brabant, maar wel 
de ONSBoxtel!!! 
Iedere keer hebben we weer een blad met van alles 
en nog wat vol gekregen, om u te informeren. 
Vooral zijn we positief gebleven. Dit kon en kan niet 
zonder uw hulp!!! Natuurlijk vinden we het altijd 
fijn om kopij van u te ontvangen. 

Wij gaan ervanuit dat iedereen die dat wil, de 
boosterprik heeft gehad of een afspraak heeft 
staan. Misschien krijgen we daarna weer meer 
mogelijkheden om iets te organiseren. 
Helaas zijn voorlopig alle activiteiten van de KBO 
weer afgeblazen. Dat is niet leuk, maar we houden 
moed en blijven ons focussen op wat nog wel kan. 

 

De redactie wenst u dan ook een gezond, 
gezellig, vreugdevol nieuw jaar toe!!! 

Aleid, Francie, Helma, Jac en Rikie 

  

 

Verder in dit nummer: 
Uit eten, Themamiddagen, 

Puzzel, Sinterklaas, 
Contributie 2022, Kringactiviteiten, 

Nieuwjaar, Agenda, Contactinformatie. 
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Uit eten met de KBO 
Uit eten bij restaurant “Lotus” 
Omdat we voorlopig doorgaan 
met kleinere groepen  
hebben wij weer 2 datums gereserveerd. 
De eerste 25 aanmeldingen gaan naar 5 januari. 
De tweede avond wordt op 12 januari gehouden. 

Woensdag 5 januari om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 31 december. 
Woensdag 12 januari om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 31 december. 

Woensdag 2 februari om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 28 januari. 
Woensdag 9 februari om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 28 januari. 

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

Lunch bij Elisabethsdael 
Elke laatste vrijdag van de maand gaan wij met de 
KBO weer lunchen bij Elisabethsdael. 

Op vrijdag 28 januari om 12.00 uur is de lunch 
speciaal voor KBO-leden bij Elisabethsdael,  
Mgr. Bekkersstraat 2.  
Aanmelden voor 21 januari bij Sina van Alphen  
T 0411689285 of sinavanalphen@solcon.nl. 

 
SeniorenExpo 2022  
In verband met de 
nieuwe coronamaatregelen is de SeniorenExpo 
verplaatst naar dinsdag 10 mei tot en met zondag 
15 mei 2022 in Koningshof in Veldhoven. 
Openingstijden: 10.00 tot 17.00 uur. 

Thema’s van de beurs zijn onder andere: Wonen & 
Leven, Reizen, Gezondheid & Beweging, Hobby & 
Creativiteit. De KBO-Brabant is organisatiepartner 
van deze Expo. 

Op dinsdag 10 mei heeft de KBO-afdeling Boxtel, 
een bus geregeld naar de SeniorenExpo voor de 
speciale prijs van € 10,00 per persoon (dit is 
inclusief vervoer naar de expo + entree). 
Vertrek naar Veldhoven om 11.00 uur bij de Rots 
en bij De Ketting. Vertrek terug om 17.00 uur en 
dan zijn we ongeveer 17.30 uur weer in Boxtel. 
Kaartverkoop in alle wijken is in april. 

Themamiddagen Gezondheid 
In januari en februari organiseert de 
activiteitencommissie (onder voorbehoud) 
een serie gezondheidsmiddagen. 
De datums zijn: 28 januari, 4 februari, 11 februari 
en 18 februari 
De onderwerpen zijn: 
Ergotherapie met Renée Vos, ergotherapeut. 
Fysiotherapie in het algemeen, door een 
fysiotherapeut. 
Gezonde voeding en dieet door een diëtiste. 
Valpreventie, hoe voorkom ik vallen? 
 

De eerste middag is op 28 januari om 14.00 uur in 
de Walnoot, Maria Reginaplein 1. 
Onderwerp: Ergotherapie met Renée Vos. 
 

Hallo! Mijn naam is Renée Vos en ik werk als 
ergotherapeut bij FMC Verzijden. 
'Ergotherapie, wat houdt dat in???' 
‘Ergotherapie, dat heeft toch met hulpmiddelen te 
maken???' is vaak de reactie als ik vertel wat ik doe. 

Wanneer u merkt dat u de alledaagse activiteiten 
niet meer naar tevredenheid kunt uitvoeren, denk 
ik graag met u mee in het zoeken naar oplossingen. 
U kunt denken aan zelfstandig in en uit bed komen, 
koken, aankleden of fietsen. 
Veel van deze handelingen gaan automatisch, 
zonder erbij na te denken. Maar als u een beperking 
krijgt door ziekte of het ouder worden, wordt vaak 
pas duidelijk hoe ingewikkeld dagelijkse 
handelingen zijn. 
Samen met u kijk ik hoe u de activiteiten kunt doen 
die voor u belangrijk zijn, al dan niet op aangepaste 
wijze. De zelfstandigheid, veiligheid en kwaliteit van 
leven vergroten en behouden! 
Benieuwd of ergotherapie iets voor u kan 
betekenen?  Ik vertel u graag meer! 
Hebt u nu al een brandende vraag, dan kunt u mij 
vrijblijvend bellen T 0628289807, of mailen 
renee@fmcverzijden.nl 
Of schrijf de vraag alvast op en stel mij uw vraag op 
28 januari in de Walnoot. Zie ik u dan??? Tot snel!!! 
Renée Vos   

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
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Kruiswoordpuzzel 
Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens  
13 dienstbode 14 borstbeen 16 knaagdier  
18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus  
22 vorstenzetel 24 Europees Kampioenschap  
25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 28 daar  
30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad 
van Albanië 37 stiekem 40 et cetera 41 een zeker 
iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 48 Japans bordspel 
49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 
54 deel van een dynamo 56 Turks bevelhebber  
57 muzieknoot 58 deel v.h. bestek 59 loofboom  
60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop 
op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar  
70 smaldeel 71 roofvogel. 
 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon  
4 nageslacht 5 halteplaats 7 voortreffelijk  
8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 plaats 
in Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken  
18 afgemeten portie 20 bontsoort 23 Oude 
Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl  
35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 
42 kaartspel 43 uitstalruimte 44 strijdmacht  
45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel van de 
vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet 
parkeren 61 iedere persoon 62 ledikant 64 gesloten 
65 gravin van Holland 67 en andere  
69 oosterlengte. 

 

Oplossing puzzel ONSBoxtel december 

Vogeltrek 
 

Tot en met 30 januari 
2022 is in Museum 
Boxtel de expositie te 
zien over de geschiedenis, het leven en werk van 
de Zusters Clarissen. De expositie is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking met de Zuster 
Clarissen in Megen en Heemkunde Boxtel. 
Tijdens de looptijd van de expositie wordt op elke 
zondag van 14 tot 15 uur een rondleiding gegeven. 
De rondleiding is inbegrepen in de toegangsprijs 
van € 4,00 voor de expositie. In verband met het 
maximumaantal van 15 personen is aanmelden 
verplicht. Met vermelding van de datum kunt u dat 
doen op info@muboboxtel.nl of T 0616041898. 

De expositie loopt parallel aan de ten dooplegging 
van het gelijknamige boek over de Clarissen, 
geschreven door de in 2020 overleden pater Hans 
de Visser. Het boek ‘Elisabethsdael, Zuster 
Clarissen in Boxtel 1468-1717’ is verkrijgbaar in 
Museum Boxtel en in de Heemkamer in de 
bibliotheek in Boxtel, voor € 19,95. 
Als gecertificeerd museum houdt MUBO zich aan 
het coronaprotocol van de museumvereniging. 

Rabo ClubSupport 
Rabobank HART VAN DE MEIERIJ 
heeft in november een bedrag 
van € 153.500,-- verdeeld onder 
465 verenigingen en stichtingen. 
Leden van de coöperatieve bank 
konden 3 stemmen uitbrengen op hun favoriete 
vrijwilligersorganisatie. Per organisatie mocht men 
één stem uitbrengen. KBO Boxtel kreeg veel 
stemmen. Op de lijst van 465 deelnemers nam KBO 
Boxtel plaats 9 in en op de lijst van Boxtelse 
deelnemers plaats 1. Daar mogen we trots op zijn. 
Boxtel werd beloond met een bedrag van € 1264,--. 
Hartelijk dank voor uw stem!! 

Mocht u wel een rekening bij de Rabobank hebben 
en nog geen lid zijn, dan kunt u contact opnemen 
met de bank om u aan te melden. Dan kunt u 
volgend jaar ook stemmen. Aan het lidmaatschap 
van de Rabobank zijn geen kosten verbonden. 
Bestuur Seniorenvereniging KBO-Boxtel  
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Sinterklaasmiddag wijk Centrum 
De wijkcoördinator Ad Vromans opende met een 
mooi woordje onze sinterklaasmiddag. De opkomst 
was minder dan in andere jaren. Dat kwam 
natuurlijk door de corona. Na een lekker bakje 
koffie of thee met een stukje speculaas of 
banketstaaf begon de band 
Bach&Broccoli te spelen. 
Alle verzoeknummers van de 
mensen werden door de band, 
tot groot plezier van alle 
aanwezigen, perfect uitgevoerd. 
Na 3 kwartier mooie muziek was 
er pauze. Er werden lekkere drankjes en 
chocolaatjes geserveerd. 
Na de pauze trad de band weer op met 
verzoeknummers. De mensen deden goed mee en 
de stemming zat er lekker in. 
De middag werd, zoals gewoonlijk, afgesloten met 
een worstenbroodje en nog een lekker bakje koffie. 
Intussen had de Sint cadeautjes gebracht:  
Voor iedereen een tasje met wat lekkers. 
Al met al een geslaagde middag in deze coronatijd. 
De mensen waren zeer tevreden. 
Ans Kos 

Sinterklaasfeest in de Walnoot 
Vanwege de coronamaatregelen zaten op deze 
middag 40 mensen op gepaste afstand in de grote 
zaal van de Walnoot om het jaarlijks 
sinterklaasfeest van de KBO-wijk Selissen te vieren. 
Deze keer niet met Sinterklaas in ons midden, maar 
het werd een surprisemiddag. 
Bij binnenkomst was er koffie of thee met een 
heerlijk stuk echte bakkersspeculaas. Iedereen werd 
verzocht een plaatsje te zoeken en daar de hele 
middag te blijven zitten. Het voelde eerlijk gezegd 
een beetje onwennig aan om op een feestmiddag 
rustig te blijven zitten, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Er 
was immers 
heel leuke 
muziek met 
Cohda Krek. 
 
Door samen 
een medley van sinterklaasliedjes te zingen zat de 
stemming er al snel in. 
Niet in het minst door de aanwezigheid van de 
blindengeleidehond van één van de leden van 
Cohda Krek. 
In de pauze een drankje en een bitterbal en aan het 
einde van de middag was er voor alle aanwezigen 
nog een surprisetasje met inhoud. 
Sina van Alphen 

Alleen SAMEN maken we een succes van 
2022 
Zullen We Samen,  
Gewoon Samen 
Volhouden, Lachen, Huilen, Zorgen, 
Lief Hebben, Koesteren. 
Elkaar Steunen, Vandaag En Morgen 
Want Als We Samen, 
Gewoon Samen 
Volhouden, Doen Begrijpen, Streven 
Hopen, Overwinnen, Dragen, Alles Geven 
Zullen We Samen, 
Gewoon Samen 
Weer Kunnen Genieten Van Het Leven 
Ingestuurd door pastor Harry van den Tillaart 

Bestuursleden gezocht 

Onze Seniorenvereniging KBO heeft ongeveer 2000 
leden. Het is van groot belang dat het bestuur ook 
voltallig is. Mocht u of een kennis belangstelling 
hebben om het bestuur te versterken, dan willen 
we dat graag horen. 
We zijn naarstig op zoek naar: 

• een secretaris die vaardig is met de computer, 

• een penningmeester die kennis heeft van 
boekhoudprogramma’s en 

• iemand voor de redactie, die kan werken met het 
programma CorelDraw. 

Ook de verschillende wijken zijn naarstig op zoek 
naar bestuursleden. 
We vragen u om samen met ons op zoek te gaan 
naar bestuursleden voor onze prachtige vereniging. 
U kunt hierover altijd contact opnemen met onze 
voorzitter  
Betsie van der Sloot-van der Heijden. 
 

 

Contributie 2022 

Incasso contributie 
In januari wordt de contributie weer geïnd bij de 
leden die een machtiging hebben afgegeven. 
Voor ons is het heel prettig als zoveel mogelijk 
leden een machtiging afgeven. Dat scheelt ons veel 
werk. U kunt ook nu nog de machtiging afgeven 
door het formulier in te vullen (op de website). 
De leden die geen machtiging hebben afgegeven 
worden door iemand van de wijk bezocht om de 
contributie contant te betalen. 
De contributie wordt dit jaar zoals afgesproken niet 
verhoogd en blijft € 20,-- per persoon. 
Bestuur Seniorenvereniging KBO-Boxtel  
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Kringactiviteiten 
Elk jaar in de maand november worden activiteiten 
georganiseerd door Kring Boxtel. Deze 4 
bijeenkomsten worden georganiseerd voor de 
leden van de KBO van Esch, Liempde en Boxtel. 

Longarts Jeroen van Exsel 
De eerste spreker was 
longarts Jeroen van Exsel, 
zoon van Ad van Exsel, 
voorzitter van KBO-Esch. 
De belangstelling voor deze 
bijeenkomst was enorm 
groot. Jeroen van Exsel is  
35 jaar en longarts in het 
Haga-ziekenhuis in Den Haag. 

Aan de hand van grafieken nam hij ons mee in de 
verspreiding van het coronavirus. Superspreaders in 
het begin waren de wintervakanties in Oostenrijk 
en de carnaval in ons land. In het begin waren er 
nog geen testen. De CT-scan moest toen inzicht 
geven. Het was zoeken naar geneesmiddelen. 
Artsen en verpleegkundigen moesten werken in 
beschermende pakken met masker en spatbril. 
In het begin werd het werk gewaardeerd, maar 
later kregen de zorgverleners te maken met 
agressie van bezoekers. Niet alle bezoek kon 
omgaan met de strenge regels. Nu is de 
behandeling beter, maar de belasting voor de zorg 
is groot en gaat gepaard met een hoog 
ziekteverzuim. 
Gelukkig werd eind 2020 een vaccin ontwikkeld.     
In Nederland werden de eerste vaccins gezet in 
januari 2021. Inmiddels heeft 85 % een vaccin 
ontvangen. Dit voorkomt in ieder geval meer 
ziekenhuisopname en een verblijf op de IC. 
Jeroen verwacht dat tussen Kerst en Nieuwjaar de 
piek komt. Ook verwacht hij dat we de eerste twee 
jaar nog te maken hebben met het coronavirus. 

Controle is er pas als de wereld gevaccineerd is, 
waardoor er geen nieuwe varianten kunnen 
ontwikkelen. De derde coronaprik is volgens Jeroen 
erg belangrijk, evenals het voldoen aan en het zich 
houden aan de door de overheid opgelegde 
maatregelen. Van groot belang blijft ook het laten 
testen bij verschijnselen van corona. 

Tot slot werd Jeroen bedankt voor zijn heldere 
uitleg met een taalgebruik dat ook voor personen 
die niet medisch geschoold zijn uitstekend te volgen 
was. 

Burgemeester Ronald van 
Meygaarden 
De burgemeester van onze 
gemeente Boxtel was de 
tweede spreker. 
In zijn voordracht stelde hij 
zich voor. 
Ronald van Meygaarden is 
geboren in Den Haag en sinds 
twee jaar burgemeester van Boxtel. 
Ook de beweegredenen om te solliciteren naar het 
ambt van burgemeester van Boxtel werd toegelicht. 
Hij heeft bewust naar de functie in Boxtel 
gesolliciteerd, omdat hij het gevoel heeft dat Boxtel 
bij hem past. Hij woont nu met veel plezier in het 
landelijke Esch. 
Hij heeft veel belangstelling voor de KBO. Zo heeft 
hij al een keer deelgenomen aan de fietstocht van 
afdeling Boxtel. Vele leden hebben het erg 
gewaardeerd dat zij op deze manier kennis met 
hem hebben kunnen maken. Voor hem was het ook 
een fijne manier van kennismaken. 
Graag wil hij vaker deelnemen aan de activiteiten (is 
genoteerd). 

Ook werden er vragen gesteld over een aantal 
Boxtelse problemen, zoals Vion, het oormerken van 
gelden, die vanuit Den Haag worden ontvangen 
voor speciale projecten en de Wmo-bezuinigingen. 

Met betrekking tot de Wmo-bezuinigingen beloofde 
hij dat niemand in de kou komt te staan. Ook het 
probleem van parkeren voor ouderen werd 
aangekaart. Er zijn wel enkele gehandicapten-
parkeerplaatsen, maar niet iedereen die moeilijk ter 
been is, heeft zo’n parkeerkaart. De markt is vaak 
onbereikbaar. Er werd aandacht gevraagd voor dit 
probleem. 
Het was een interessante bijeenkomst waarin wij 
onze burgervader goed leerden kennen. 

Wijkagent Jac van Rijs 
In de 40 jaar dat hij agent is, 
is er veel veranderd, zoals de 
geldende normen en 
waarden en het respect voor 
elkaar. De veiligheid voor 
ouderen is een hot item. 
Vaak zijn ouderen te goed 
van vertrouwen. 
De deuren niet op slot doen 
is nog heel gewoon. Hij spreekt verder over 
babbeltrucks, woninginbraak en woningoverval. 
Bij babbeltrucs worden veel ouderen met mooie 
woorden verleid tot het overmaken van geld. 
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Met betrekking tot woninginbraak merkt hij op, dat 
gelegenheidsinbrekers meestal overdag werken via 
bijvoorbeeld een open raam. 
Om je te beschermen tegen een woningoverval, 
adviseert Jac om het licht aan te hebben. 
Daar hebben de overvallers een hekel aan. 
Advies bij een woningoverval: R A A K 
1 Rustig blijven 
2 Accepteer dat de inbreker binnen is 
3 Afgeven van gevraagde spullen 
4 Kijken, om daarna de juiste informatie aan de 
politie te kunnen geven. 
Daarna volgden er nog een aantal tips: 
*Geef nooit een pincode door aan de deur of per 
telefoon. 
*Berg alles goed op in je huis, óók voor de zorg aan 
huis. 
*Een goede camera bij de voordeur is veel waard. 
*Advies om je eigen gegevens te noteren en 
bijvoorbeeld in de meterkast op te hangen, zodat 
de politie sneller contact kan leggen met je 
kinderen/familie, indien nodig. 
*Zorg dat er niets buiten is dat de dief kan 
gebruiken om hogere ramen open te maken. 
*Blijf aangifte doen. 
*Blijf alert. 
De voordracht van Jac was voor ons ouderen zeer 
waardevol en zeker voor herhaling vatbaar. 

Genealoog Wilfred 
Steenbakkers 
De vierde spreker was 
Wilfred Steenbakkers uit 
Liempde, die ons meenam in 
de wereld van de genealogie. 
Aan de hand van een 
PowerPointpresentatie 
schetste hij hoe men in de 
genealogie te werk gaat. Hij 
gaf voorbeelden hoe men kan gaan zoeken.  
Op de computer en bij BHIC (Brabants Historisch 
Informatie Centrum) in Den Bosch is veel te vinden. 
De geschiedenis van de familie komt in beeld en dit 
geeft soms aanleiding tot zeer verrassende 
onthullingen. Ook ziet men dat in het verleden veel 
huwelijken werden gesloten tussen mannen en 
vrouwen die bij elkaar in de buurt woonden. Een 
zoektocht naar iemands voorouders is zeer de 
moeite waard. Men heeft wel enige ervaring nodig 
met het werken met de computer. Het is niet altijd 
gemakkelijk, maar wel erg zinvol en boeiend om 
een kijkje te nemen in het verleden van je familie. 
Een mooie activiteit voor de komende winter. 
Een zeer geslaagde middag voor allen die aanwezig 
waren.             Betsie van der Sloot-van der Heijden 

70-jarig bestaan 
KBO Boxtel 
Suggesties gevraagd. 
Dit jaar (2022) viert KBO 
Boxtel het 70-jarig bestaan. 
Graag willen we daar op diverse momenten 
aandacht aan besteden. Hebt u een idee, stuur het 
dan naar kbo.boxtel@gmail.com of neem contact 
op met de secretaris T 0646371119. 

Herinneringen 
Mevrouw Schoenmakers- 
van der Velden vertelt: 
Mevrouw Schoenmakers is geboren in 1929. 
Binnenkort wordt ze 92. 
Zij weet nog heel goed dat ze als 20-jarig meisje met 
haar moeder op de markt liep en dat ze benaderd 
werden door de heer Van Dijk. Deze meneer vroeg 
aan haar moeder of zij lid wilde worden van de 
KBO-Boxtel. Hij was bezig met de oprichting. Haar 
vader en moeder zijn toen lid geworden. In die tijd - 
we spreken over de jaren vijftig - werd er veel 
gedanst, maar ook toen werden er al dagtochten 
georganiseerd, vertelde mevrouw. 

Mevrouw Schoenmakers is zelf 30 jaar gastvrouw 
geweest in de Rots. In 1973 is zij hiermee gestart. 
Toen was er iedere dag wel wat te doen. 
Voornamelijk kaarten, zoals rikken en er werd al 
gekiend. In die tijd werd er ook veel gesjoeld. Ook 
de bustochten zijn gebleven. 

Nu gaat ze nog regelmatig mee naar de Chinees, dat 
vindt ze heel gezellig. Gelukkig kan ze met haar auto 
nog overal komen. 

Hebt u ook herinneringen aan de begintijd van de 
KBO in Boxtel???  Laat het ons weten!!! 
Aleid Penning 

’t Krèntje werd ONSBoxtel 
Uit het verleden: Citaat uit het nr. van april 2016: 
“Mevr. Rikie van Amelsfort stuurde de winnende 
naam: ONSBoxtel in als opvolger voor ons blad,      
’t Krèntje. De prijs, chocoladebollen, zijn daarom 
mét onze dank, bij haar bezorgd.” 

Behalve de naam is ook het uiterlijk van het 
ledenmagazine vernieuwd. Informatie over bestuur 
en contactpersonen vindt u vanaf het eerste 
nummer niet op de eerste, maar juist op de laatste 
pagina. Nadat u ONSBoxtel gelezen hebt, houdt u 
met de laatste pagina alle informatie en de agenda 
bij de hand. 

Hebt u nog ideeën voor andere rubrieken dan horen 
we dat graag!!! Alleen met kopij van leden kan dit 
echt een magazine van ons, KBO-leden worden. 
Ingestuurd door Leo Reurings  
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De Koekenbakker 
Wie is dan die koekenbakker??? 
Mijn naam is Sanne Traa. 
Na mijn opleiding tot patissier en chocolatier in 
Eindhoven heb ik ervaring opgedaan bij diverse 
bedrijven. Mijn droom was een eigen zaak waarin ik 
mijn ideeën op het gebied van patisserie kon 
verwezenlijken. Die kans deed zich voor in 2019. Ik 
kon voor mezelf beginnen bij Herberg de Schutskuil. 
Mijn ouders noemen me vaak “onze koekenbakker” 
en daar is de naam voor het bedrijf ontstaan. 

Nu is het tijd voor een mooie vervolg-stap: 
Een winkel en lunchroom in Lennisheuvel. 
Het horecagedeelte, dat ik van huis uit heb 
meegekregen, gecombineerd met mijn passie voor 
patisserie. Dan is er geen mooiere plek om terug te 
komen dan in Lennisheuvel waar ik naar de 
basisschool ging. 

Het pand tegenover de kerk in Lennisheuvel, waar 
eerst Meneer Klaver zat, is nu lunchroom, brood- en 
patisseriewinkel “De Koekenbakker”. 
Daar bent u welkom voor een heerlijke lunch, kopje 
koffie of thee, een biertje, een glas wijn of fris. 
Er is zelfs een knusse zithoek waar u zich net zo 
thuis voelt, als in uw eigen huiskamer. 
Het achterliggende zaaltje is veranderd in een goed 
gesorteerde brood- en gebakwinkel, waar je door 
het raam een kijkje in de bakkerij kunt nemen. 
Ook voor liefhebbers van chocolade (bonbons) is er 
volop keus. Het brood wordt dagelijks vers 
aangeleverd door Bakkerij Van Beijnen. 

De winkel is van dinsdag tot en met zaterdag van 
8.30 uur tot 18.00 uur geopend. 
De lunchroom van dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 18.00 uur.  
(In verband met de op dit moment (dec. 2021) 
geldende coronamaatregelen echter tot 17.00 uur) 
Voor verdere informatie, kijk op: 
www.dekoekenbakker.com of stuur een mailtje 
naar: sanne@dekoekenbakker.com 
U kunt reserveren of bestellen via T 0411212423 
Loop gerust eens binnen!!! 
 

2021 

Door Covid bezeten. Hoe konden we weten  
wat er allemaal boven ons hoofd hing? 
Wat is het toch raar, we werken thuis, creëren een 
werkplek in huis en leven in een kleine kring in een 
anderhalvemetersamenleving!!! 
Zoek warmte in deze winter en schenk aandacht 
aan elkaar!!! 
Tegen de natuur valt moeilijk te strijden. 
Door persconferenties bedolven, zijn er  
coronagolven van ziekte en dreigt er gevaar, en 
verlangen we naar vroegere tijden. 
Nu is het handen wassen, vakanties aanpassen 
al is dat soms erg zwaar, doen we het al bijna 2 jaar. 
Deze nieuwe situatie kent veel gezichten. 
De medische staf is erg bevlogen, en met ons 
aanpassingsvermogen blijven wij hoopvol hopen. 
In het openbaar mondkapjes verplichten 
om besmettingskans te verlichten. 
Het virus is in ons leven gekropen 
wat we met veel belemmeringen moeten bekopen. 
Alles ging dicht maar wij mensen blijven open... 
Waarom zouden we eigenlijk klagen? 
Personen uit de vitale beroepen blijven roepen: 
“Blijf thuis, doe nu mee, blijf weg van de IC 
maak naar óns een gebaar!” 
Om naar de toekomst te kijken vereist moed, 
maar het moet. 
Na de vaccinaties, zijn we meer flexibel en meer 
buigbaar, maar ook teer en kwetsbaar. 
Hopelijk is corona dan eindelijk met ons klaar. 
 

2021 was een ontzettend bizar jaar 
“Blijf binnen, en blijf bij zinnen 
en zeker binnen alle grenzen.” Maar vooral ervaar 
ook de rust en ruimte om opnieuw te beginnen. 
Verder wensen we alle mensen: Houd moed, houd 
vol, dat gaat je lukken, écht waar. Zie wat je wél kan 
en wél mag, ben daarvoor dankbaar. 
Blijf sportief, wordt innovatief of creatief, 
ga breien, quilten of haken, leg puzzels, 
speel spelletjes: kaarten, dammen of schaken. 
Word culinair, leg een extra couvert, word expert in 
een uniek dessert. 
Ga lekker naar buiten, je lippen tuiten en begin met 
fluiten en bekijk de natuur, verdiep je in literatuur 
of cultuur, of ga klussen in je schuur. 
Ga dansen of maak muziek, pop rock of klassiek 
wat je ook doet, doe het bewust en goed. 
 

Wij wensen iedereen ‘n véél beter nieuw jaar 
Vind de warmte in deze winter en schenk aandacht 

aan elkaar! Geniet van wat wél mag en leef,  
maar bovenal take care and stay safe!!! 

Ad en Anja Schellekens 

http://www.de/
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Nieuwjaarswens in de jaren ‘50 – ‘60 
Onderstaand versje is vaak opgezegd bij ons thuis. 
De juffrouw van klas 3 kende geen variatie, 
waardoor het versje steeds opnieuw met Nieuwjaar 
werd opgezegd. De oudste kinderen hielpen de 
jongere kinderen van het gezin. 

 

Lieve papa, lieve mama 
Toen ik vanmorgen wakker werd 

Dacht ik o ja het is waar 
Ik moet gauw naar beneden toe 
Want het is vandaag Nieuwjaar. 

 

Ik heb toen vlug nog in mijn bed 
De wens gerepeteerd 

Die ik voor deze nieuwjaarsdag 
Van buiten heb geleerd. 

 

Lieve papa, lieve mama 
Ik wil ook niet achterblijven 
En beloof in ’t nieuwe jaar 

Goed te leren en mooi te schrijven. 
 

Ik hoop dat ook dit nieuwe jaar 
Vol van vreugd mag zijn 

Ook een jaar van voorspoed 
Dan is het lekker fijn. 

Betsie van der Sloot-van der Heijden 
 

2022 
2021 is vervlogen 

2022 staat al voor de deur 
Een nieuw jaar met nieuwe dromen 

Alles krijgt een nieuwe kleur 
Veel geluk en vrede 

Veel liefde voor elkaar 
Aandacht voor de naasten 

Het wordt hopelijk een prachtig jaar!!! 
Hierbij wensen wij je fijne feestdagen toe 

Laat de zon in je hart schijnen 
Elke dag van het nieuwe jaar  

Activiteitencommissie 
 

Kerst en Nieuwjaar 
Kerst en Nieuwjaar 

steeds weer opnieuw, 
jaar na jaar. 

Het lijkt zo gewoon, 
maar is altijd uniek. 

Voor de één een traan, 
voor de ander muziek. 

Maar wat dit jaar 
ook brengen zal, 

geluk en gezondheid 
wensen wij u bovenal!!! 

De Redactie 

Een frisse neus 

Het is weer zo’n grijze dag! Die zijn er op dit 
moment van schrijven nogal veel. De straten zijn 
nat, het miezert. De wandelschoenen aan en toch 
maar naar buiten. We besluiten de auto neer te 
zetten bij dierenpension ‘t Loo en daar de Kampina 
in te gaan. Het regent niet meer. We genieten volop 
van het bos. We volgen het pad, komen door het 
beukenbos. De bladeren zijn van de bomen en het is 
nog steeds een grijze lucht. Maar wat een kleur!!! 

Allerlei kleuren bruin en geel, prachtig! Het is stil en 
we horen de vogeltjes. Dan van dichtbij horen we 
een koe loeien, hij krijgt antwoord uit de verte. 
Even later zien we op de heide een kudde koeien 
staan en achter ons uit het bos komt een eenzame 
koe. Weer is er loei-contact, die vinden elkaar wel. 

We lopen een stuk over de Harensedijk, hier en 
daar erg modderig. Een eenzame kraai hoog in een 
boom, wat zou hij zien? Helaas zijn de bankjes te 
nat om op te zitten, dus we blijven staan om te 
genieten.  

Nog een stuk over de hei en met een lus naar de 
Huisvennen. Rond die vennen is er veel gekapt, 
maar je ziet alweer tekenen van nieuw leven. Dan 
weer door het bos naar de auto. Wat was het 
heerlijk en prachtig. Voldaan keren we huiswaarts. 
Aleid Penning  
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Bestuur en contactinformatie Agenda onder voorbehoud  
 

Kienen 

Dinsdag  04 jan.  de Walnoot 14.00 uur 

Dinsdag  18 jan.  de Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

Vrijdag 07 jan.  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  14 jan.  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag 21 jan.  de Rots 13.30 uur 

 Vrijdag 28 jan.  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 

  1 - 2022 23 december 06 december 

 2 27 januari 10 januari 

 3 24 februari 07 februari 

 4  31 maart 14 maart 

 5 28 april 11 april 

 6 25 mei 09 mei 

 7-8 30 juni 13 juni 

 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, T0411631503 

Secretaris: 

Stephan van de Vries, T 0646371119 

Penningmeester: 

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 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, 
 Jac van Wanroij, Rikie van Hirsel 
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