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Van de voorzitter 
Kerstgedachte 
December is met haar feestdagen, familie die 
bijeenkomt en sfeervolle verlichting van huizen en 
straten een feestelijke maand. Ook dit jaar zal het 
zo zijn, ondanks het feit  dat Corona nog als een 
donkere wolk boven ons hangt. 

Als seniorenvereniging roepen wij u op de corona- 
maatregelen in acht te nemen, maar daarnaast toch 
te genieten van een feestelijke maand. Door middel 
van onze in de diverse wijken georganiseerde 
sinterklaas- en kerstvieringen hopen wij daaraan bij 
te dragen. 

De kersttijd nodigt ook uit om stil te staan bij de 
mooie dingen die het leven ons biedt. De fijne 
familie waarvan wij een onderdeel vormen, de 
zorgzame buren die wij hebben, de vertrouwde 
krachten van de thuiszorg die ons bijstaan. Laten wij 
onze waardering voor hen ook eens uitspreken. 
Te vaak staan wij immers niet stil bij het goede dat 
ons overkomt, maar richten wij ons enkel op het 
negatieve dat ons treft. 

Bij het schrijven van deze kerstgedachte ben ik 
verdrietig gestemd. Het plotselinge overlijden van 
onze penningmeester Corry van de Laar heeft mij 
diep geraakt. Zij was niet alleen een uitstekende 
penningmeester die de financiën van onze 
vereniging op zeer zorgvuldige wijze beheerde, 
maar vormde in ons bestuur ook een persoon op 
wier gedegen oordeel je kon bouwen. In ons 
bestuur ervaren wij het verlies van Corry als het 
verlies van een goede vriendin. 

Tot slot wens ik u, namens het bestuur, een 
plezierige decembermaand toe waarin u volop 
geniet van alle “kleine” zaken die het leven zo 
aangenaam kunnen maken. 

Betsie van der Sloot-van der Heijden,  
voorzitter seniorenvereniging KBO Boxtel 
 
 
 

Van de redactie 
December is de maand van het licht. De dagen zijn 
kort en dan is het juist fijn dat er zoveel lichtjes zijn. 
De straten zijn weer versierd met lichtjes en in veel 
huizen is er weer van alles voor Kerstmis te zien. 
Voor velen van u is het ook een moeilijke maand. 
Verder is er ook weer steeds meer corona rondom 
ons heen!!! 

 

De redactie van ONSBoxtel wil daarom ook, zoals 
altijd, een vrolijk decembernummer uitbrengen. 
Wij hopen dat u een fijne decembermaand hebt. 
Zoek elkaar zo mogelijk op, ben blij met de kleine 
dingen en blijf de lichtpuntjes zien!!! 

Wij wensen u allen  
een fijne decembermaand toe!!! 

De redactie 
  

 

Verder in dit nummer: 
Uit eten, Corry, SeniorenExpo,  

Kienen en kaarten, Christel de Laat, Kerstmis 
Kerstreis, Puzzel, 

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 telkens 2 datums gereserveerd. 
De eerste 25 aanmeldingen gaan naar 1 december. 
Zijn er meer aanmeldingen dan zal op 8 december 
nog een tweede avond gehouden worden. 

Woensdag 1 december om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 27 november. 
Woensdag 8 december om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 27 november. 

Woensdag 5 januari om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 2 januari. 
Woensdag 12 januari om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 2 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 31 december om 12.00 uur is de lunch 
speciaal voor KBO-leden bij Elisabethsdael,  
Mgr. Bekkersstraat 2.  
Aanmelden voor 22 december bij Sina van Alphen  
T 0411689285 of sinavanalphen@solcon.nl. 

 
SeniorenExpo 2022  
Van dinsdag 18 januari tot en met zondag 23 
januari is de SeniorenExpo 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 18 januari 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 op 9 december van 
14.00 uur tot 14.30 uur. 

Eucharistieviering 

Vrijdag 3 december is er om  
9.30 uur een eucharistieviering in  
de Walnoot ter intentie van de 
overleden KBO-leden van de wijk 
Selissen. Na de viering is er koffie. 

In memoriam Corry van de Laar 
Maandagmiddag 1 november presenteerde Corry in 
de algemene ledenvergadering nog de jaarrekening 
over 2021 en 2020. 
Dinsdagavond 2 november was zij nog aanwezig en 
heeft genoten op de feestelijke bijeenkomst van 
onze vrijwilligers. Donderdag 4 november is zij 
overleden. Erg onwezenlijk allemaal. 

Corry heeft met wilskracht en een geweldig 
doorzettingsvermogen haar functie van 
penningmeester uitgeoefend. Zij deed haar werk 
voortreffelijk, punctueel en zorgvuldig. In totaal is 
zij ruim zes en een half jaar als penningmeester in 
functie geweest. Zij laat een KBO-afdeling na met 
een goede financiële positie en een moderne 
administratie. Meer in zijn algemeenheid zullen wij 
haar gedegen en wijs oordeel in vele 
bestuursaangelegenheden enorm gaan missen. 

Meer nog dan wij, de KBO, zullen haar kinderen en 
kleinkinderen haar gaan missen. Zij verliezen 
immers een lieve en zorgzame moeder en oma. 
Namens de KBO-afdeling Boxtel wensen wij hen 
veel kracht en sterkte toe. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 
  

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
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Voorwoord van de ledenvergadering 
Ter voorbereiding van deze algemene 
ledenvergadering las ik het openingswoord nog 
eens na dat ik heb uitgesproken op onze vorige 
jaarvergadering, die van 19 maart 2019. Ik sprak 
toen over het Pact voor Ouderen waarin 
belangenorganisaties, gemeenten en verzekeraars 
drie ambities onderschreven. Langer thuis kunnen 
blijven, bestrijding van eenzaamheid en thuis in het 
verpleeghuis. In maart 2020 werd alles anders. Een 
raadselachtige besmettelijke ziekte trof de gehele 
wereld. Vele mensen, vooral ook ouderen, werden 
ernstig ziek en veel mensen overleden eraan. Het 
trof ook mensen uit de kring van onze familie, 
vrienden en kennissen. Een aantal leden van onze 
vereniging overleed aan de ziekte. 
De prioriteiten in ons leven kwamen anders te 
liggen. We trokken ons terug in onze huizen en 
beperkten onze sociale contacten tot de  
hoogstnoodzakelijke. Persoonlijk vond ik het meest 
pijnlijk, dat ik, op het hoogtepunt van de pandemie, 
mijn toen tweejarige kleindochter alleen van achter 
het keukenraam kon toezwaaien. 
Daardoor zijn wij ons gaan realiseren dat voor ons 
mensen ontmoeting zo belangrijk is en dat het 
leven saai en deprimerend wordt als wij elkaar niet 
meer kunnen of mogen ontmoeten. 
Met u maak ik mij weer zorgen over het toenemend 
aantal besmettingen. Gelukkig zijn wij allemaal 
gevaccineerd, maar voorzichtigheid blijft geboden. 
Toch gaan wij vandaag terug naar normaal. Een 
vereniging als de onze kan niet zonder een bestuur. 
Vandaar bestuursverkiezingen, in een vereniging als 
de onze dient het zittend bestuur financiële 
verantwoording af te leggen, vandaar de 
vaststelling van de jaarrekening en het verslag van 
de kascommissie. Onze vereniging is er ook voor de 
belangenbehartiging van onze leden. 

En nu wil ik verwijzen naar mijn beginwoorden.   
Het Pact voor Ouderen, met als ambities onder 
meer langer thuis kunnen blijven en bestrijding van 
de eenzaamheid. De gemeenten hebben dit Pact 
ook ondertekend en daarom begrijp ik niet dat de 
gemeente Boxtel juist nu grootschalige 
bezuinigingen op Wmo- voorzieningen aankondigt.  

KBO Boxtel zal nauwgezet gaan volgen wat deze 
bezuinigingen voor u gaan betekenen en zo nodig  

ertegen ageren. Wij blijven strijdbaar.  
Betsie van der Sloot-van der Heijden voorzitter 

Jaarvergadering 2019-2020 en 2020-2021 
Gelukkig was er weer een jaarvergadering in de 
Walnoot. Ongeveer 75 leden waren aanwezig. 
Er kon weer lekker bijgepraat worden. Het ging heel 
veel van: “En hoe is met jou?” en “Fijn dat dit soort 
zaken weer kunnen” of “Wat een heerlijke gevulde 
speculaas!” Betsie opende de vergadering met: 
“Vandaag is het Allerheiligen”. Heel toepasselijk. Ze 
stak een kaars aan die speciaal gehaald is bij de 
Heilige Eik. “We zijn even stil en gedenken alle 
overledenen.” Pastor Harry van den Tillaart las een 
overweging en werd nog even in het zonnetje gezet 
in verband met zijn 50-jarig priesterjubileum. 
Daarna werd de agenda verder afgewerkt. 
(Het verslag hiervan komt te zijner tijd.) 

Verschillende mensen werden bedankt voor hun 
inzet voor de KBO. Er werden leden gekozen en 
herkozen voor het algemeen bestuur. 
In de pauze werd er ook flink bijgekletst. Natuurlijk 
met een drankje erbij. 
De lezing van Chris van Eekelen van de 
Heemkundekring riep vele herinneringen op. 
Hij nam ons mee door de Stationsstraat, via de 
Rechterstraat naar Fellenoord. 
Wat is er veel veranderd en wat is er nu nog!!! 
Kortom, het was een zeer informatieve, gezellige 
middag!!! 
Aleid Penning  
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K i e n e n 
Voor de liefhebbers (en dat zijn er helaas steeds 
minder) is er nu nog de mogelijkheid om iedere 
maand te komen kienen op de 1e dinsdagmiddag 
in de Walnoot, en de 3e dinsdagmiddag in de Rots, 
beide om 14.00 uur. 
De kosten zijn vanaf januari € 4,00 voor 10 ronden. 

Wilt u dat het kienen behouden blijft???,  
Kom dan volgend jaar weer gezellig kienen!!! 

 

Kaarten 

In de Rots, de Walnoot, het 
Muziekhuis en in de Orion 
organiseert de KBO 
Jokeren en Rikken.  
Ieder week kunt u wel ergens 
terecht. Het is er een gezellige 
boel, met enthousiaste kaarters. 
Er kunnen op alle locaties kaarters bij. Kom eens 
kijken! U bent van harte welkom. 
Achter op ONSBoxtel vindt u een overzicht van de 
datums en waar u terechtkunt!!! 
De kosten zijn in 2022:  € 2,00.  
Er zijn leuke prijsjes te winnen!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepten 
Romige fazantensoep (6 personen) 

Benodigdheden: 
Hele fazant 
150 gram boter 
1 ui 
1 zak soepgroenten 
1/2 teen knoflook 
tijm 
2 liter gevogeltebouillon 
1 glas cognac 
maïzena 
4 dl. room 
peterselie 

Bereidingswijze: 
Bak de ui glazig in 150 gram boter. Voeg de 
soepgroenten toe en 2 liter gevogeltebouillon. 
Fazant erin en gaarkoken. 
Neem de fazant uit de pan en zeef de soep. 
Snij de fazant in kleine stukjes. Voeg een scheut 
cognac toe en laat de soep even doorkoken.  
Bind de soep met bijvoorbeeld maïzena. 
Room en stukjes fazant toevoegen, eventueel peper 
en zout en opdienen met gemalen peterselie. 
 

Amerikaans Snickertoetje (4 personen) 
leuk om met de kleinkinderen te maken 
Benodigdheden:  
2 Snickers 
1 appel (Granny Smith)  
pakje slagroom 
2 eetlepels suiker 

Bereidingswijze: 
De Snickers in stukjes 
snijden. De appel 
wassen, ontdoen van 
klokhuis en in stukjes 
snijden. De slagroom 
met de suiker stijf kloppen en de Snickers en appels 
erdoorheen scheppen. Koud serveren. 
Betsie van der Sloot van der Heijden  
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Allerzielenviering in de St.-Theresiakerk 
Op dinsdagavond 2 november herdachten wij 
vanwege Allerzielen al onze overleden dierbaren en 
speciaal de overledenen uit onze gemeenschap die 
het afgelopen jaar zijn overleden. Onze pastor Harry 
van den Tillaart stond bij alle 16 overledenen stil 
terwijl een nabestaande een kaars aanstak. Het 
koor Lencante zorgde met passende liederen voor 
een serene sfeer. Kortom een indrukwekkende 
samenkomst.  

Na afloop liepen de kerkbezoekers in een 
lichtjesprocessie naar het sfeervol verlichte kerkhof. 
Daar zegende de pastor de graven. Iedereen kreeg 
de gelegenheid om een kaars naar een dierbare 
overledene te brengen of mee naar huis te nemen. 
Helma  

Optreden Christel de Laat 
Wat een feest 
Cabaretière Christel de Laat kreeg de gelegenheid 
om vele KBO-leden een uurtje te laten lachen. 
Ze gaf de bezoekers een inkijkje in haar leven en 
spaarde zichzelf daarbij niet. Ongetwijfeld gaf het 
de bezoekers aanleiding om ook op hun eigen leven 
terug te kijken. 

Haar woordgebruik was soms wat grof, maar het 
paste wel bij het typetje dat ze op toneel zette. 
Ze had een goed contact met het publiek en was 
uitermate ad rem. Ze hielp zelfs bezoekers die 
problemen hadden met het op stil zetten van hun 
telefoon. 

De vier voorstellingen werden goed bezocht, maar 
er hadden best nog wel wat meer leden een 
voorstelling bij kunnen wonen. 

Betsie van der Sloot   Foto’s Hans Slegers  
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Kerstvieringen 
- Lennisheuvel in de Orion op dinsdag 14 december 
- Oost in de Rots op woensdag 15 december 
- Selissen in de Walnoot op vrijdag 17 december 
- Centrum in het Muziekhuis op vrijdag 17 dec. 

Kaartverkoop voor alle wijken: 
Donderdag 9 december van 14.00 uur tot 14.30 uur 
in de Orion, de Walnoot, het Muziekhuis en de Rots 
Kosten € 2,00  

Kaartjes voor de kerstviering kopen in de 
wijk waar u naar de viering wilt gaan!!! 

Kerstviering Lennisheuvel in de Orion 
Dinsdag 14 december beginnen we om 13.00 uur 
met een eucharistieviering. 
Om 14.00 uur is er koffie/thee met wat lekkers.  
Van 14.30 tot 15.30 uur de wervelende, 
verrassende kerstshow “Oh Dennenboom,  
“Oh Dennenboom” van Stichting “Goud voor Oud” 
door Nancy van Heeswijk 
Na de show is er nog een lekkere verrassing 

 

Kerstviering wijk Oost in de Rots 
Woensdag 15 december 13.30 uur aanvang van de 
eucharistieviering. De zaal is open om 13.00 uur. 
Daarna een woord van welkom door Cor Teunis. 
Na de koffie/thee met een worstenbroodje, een 
gezellig samenzijn. Met twee keer een optreden van 
muziekgroep Cohda Krek. 
Tijdens de pauze wordt een hapje en een drankje 
geserveerd. 

Kerstviering wijk Centrum in het Muziekhuis 
Vrijdag 17 december om 13.30 uur. 
De zaal is om 13.00 uur open. 
We beginnen eerst met een eucharistieviering. 
Na opening door de voorzitter volgt er koffie of 
thee met kerstbrood. 

 

Daarna treedt Muziekgroep Plûzier op. 
In de pauze wordt er een drankje geserveerd. 
Vervolgens treedt Muziekgroep Plûzier nog een 
keer op. Afsluiting met koffie en worstenbrood en 
een extra verrassing 
De kaartverkoop is niet in Simeonshof (wegens 
verbouwing), maar in het Muziekhuis. 

Kerstviering wijk Selissen in de Walnoot 
Vrijdag 17 december beginnen we om 11.00 uur 
met een eucharistieviering met zang van het 
Verrijzeniskoor. Na de viering is er een 
gezamenlijke lunch. Daarna volgt een optreden van 
de Liempdse troubadour Jan van der Heijden. 
Om 15.00 uur sluiten wij af met een drankje. 
Er wordt ook een loterij gehouden.  
 

Denk aan uw  
coronatoegangsbewijs!  
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Vrijwilligersdag 

Dit is een impressie van een geweldige 

bijeenkomst voor de KBO-leden, die 

vrijwilligerswerk doen binnen de 

vereniging. De vrijwilligersdag was bij Het 

Dommeltje. We hebben genoten van een 

heerlijk Bourgondisch Herenbuffet en 

muziek van Jan van der Heijden. Het was 

heerlijk en leuk om elkaar weer te zien!!! 
Aleid Penning 
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Gestels Gemengd Koor: “Kerst-uur” 

Zondag 12 december om 16.00 uur in de 
Michaëlkerk in Sint-Michielsgestel. 
Het koor staat voor een fijn uur vol muziek en 
inspirerende woorden. Het Vughts Mannenkoor, 
zal dit jaar een gastoptreden verzorgen. 
Beide koren staan onder de bezielende leiding van 
Wilma van der Schoot.  

Zij zingen een paar mooie nummers gezamenlijk. 
Het publiek kan meezingen met welbekende 
kerstliedjes die geprojecteerd worden. 
Op de piano Margret Bekkers, het orgel wordt 
bespeeld door Agnes van de Loo, en Judith Roelofs 
zingt weer een prachtige solo. 

Traditiegetrouw is het ‘Kerst-uur’ gratis, met na 
afloop ‘de mandjes’ om uw waardering te tonen. 
Een deel van de opbrengst van de mandjes gaat 
naar hospice Parunashia in Sint-Michielsgestel. 

Begin de kersttijd in kerststijl! U bent van harte 
welkom op 12 december in een donkere stemmige 
Michaëlkerk. www.gestelsgemengdkoor.nl 
www.vughtsmannenkoor.nl  
 

Vier kaarsen  
Er brandden eens vier kaarsen. Het was zo stil dat 
men ze kon horen spreken.  
De eerste kaars zei: “Ik ben de vrede. Jaren heb ik 
mijn best gedaan en hoopte dat mensen geen ruzie 
meer zouden maken, geen wapens meer gebruiken 
en elkaar niet meer zouden slaan bij een 
meningsverschil. Maar er blijft oorlog overal. Wat 
heeft het dan voor zin dat ik blijf branden? Niemand 
kan mij tegenhoudens dat ik uitdoof ”. Haar 
vlammetje werd snel kleiner en doofde uit. 

De tweede kaars zei: “Ik ben het vertrouwen. 
Meestal kan ik gemist worden. Dus heeft het geen 
zin meer dat ik blijf branden. Ik leer mensen om te 
geloven in het leven zelf en in elkaar. Ik leer hen dat 
ze samen iets moois kunnen maken, maar ze 
luisteren niet. Hun vertrouwen is zo klein. Mensen 
vertrouwen niet eens meer op hun eigen hart. Ze 
geloven niet in het waarom van hun bestaan”. Ze 
stopte met praten en blies zich met het laatste 
zuchtje uit. 

Toen sprak de derde kaars met zachte stem: Ik ben 
de liefde. Ik heb de kracht niet gekregen om te 
blijven branden. De mensen negeren mij. Ze 
vergeten zelfs hun naasten te beminnen. Ik had zo 
gehoopt dat ik de mensen kon helpen om elkaar 
warmte te geven. Ik wilde hen het gevoel geven dat 
er altijd iemand was die van hen hield, ook al wisten 
ze dat zelf niet. Ze wachtte niet langer en doofde 
uit. 

 

Plots kwam er een kind aan. Zij zag de drie 
gedoofde kaarsen. “Waarom branden jullie niet 
langer?” riep het kind onzeker. De drie kaarsen 
vertelden wat er allemaal gebeurd was. Het kind 
werd bleek en begon te huilen. 

Toen klonk de stem van de vierde kaars: ’Wees niet 
bang mijn kind. Zolang ik brand, kunnen we de 
andere kaarsen weer aansteken. Want ik ben de 
hoop. Met glanzende ogen nam het kind de kaars 
van de hoop en stak de andere kaarsen weer aan. 
De vlam van hoop zou nooit uit je leven mogen 
verdwijnen en ieder van ons zou de hoop, het 
vertrouwen, de vrede en de liefde moeten 
koesteren!!! Dan groeit het licht van Kerstmis uit tot 
een groot licht. Voor altijd. Zalig Kerstfeest 
Pastor Harry van den Tillaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.gestelsgemengdkoor.nl/
http://www.vughtsmannenkoor.nl/


Informatiebulletin KBO - ONSBoxtel      11     WWW.KBOBoxtel.nl 
 

EMA organiseert samen met KBO-wijk OOST 
 

Dagtocht: Abdijen en Norbertijnen 

Vertrek op donderdag 28 december om 09.00 uur. 
 

Een abdij is een geheel van gebouwen dat door 
monniken of nonnen van een kloosterorde wordt 
gebruikt. Het belangrijkste gebouw van de abdij is 
het klooster. Dit kan ook los staan van een abdij en 
is dan onder leiding van een prior of een overste. 

De orde der Reguliere Kanunniken van Prémontré 
(Premonstratenzers) werd in 1121 gesticht door 
Sint-Norbertus van Gennep. De mannelijke leden 
van deze orde worden vaak norbertijnen genoemd. 
Van de opstapplaats rijden we naar ons eerste 
adres voor een heerlijk kopje koffie met gebak. 
Een gids zal ons vanaf daar de hele dag vergezellen. 

Na de koffie gaan we naar de Abdij van Postel. 
Het leven van de norbertijnen, het sfeervolle 
binnenplein en de beiaardklanken zullen u bekoren. 
Hier kunt u ook een befaamd streekproduct 
proeven: Postelse kaas. 

Daarna gaan we aan tafel voor een goed verzorgde 
lunch met kroket, waarna we aansluitend weer op 
pad gaan voor de prachtige abdijenroute. 

De rondrit gaat via de norbertijnen van Averbode 
en Tongerlo. Bekende Belgische abdijbieren worden 
hier nog gebrouwen.  

Onze gids zal op al uw vragen antwoord geven. Over 
hoe de norbertijnen hun dag invullen, wat hun 
bronnen van inkomsten zijn of wat u ook wilt 
vragen, u krijgt een verrassend antwoord van de 
gids. 

Uiteraard sluiten wij deze dag in stijl af, niet met 
een gangbaar diner, maar met heerlijke frites en 
stoofvlees, met vooraf een lekker soepje en als 
afsluiter een lekker dessert. 
Dan is het tijd om het Belgische grondgebied te 
verlaten en rijden we terug naar Nederland, waar 
we u terugbrengen naar uw opstapplaats. 
Einde van een bijzondere dag!!! 

Reissom € 75,-- (kan bij de kaartverkoop met uw 
pinpas betaald worden). 
(Als u door omstandigheden de reis moet annuleren 
brengen wij € 7,50 in rekening) 
Annuleringen melden via T 0411675617. 

Kaartverkoop in alle wijken: 
Donderdag 09 december van 14.00 tot 14.30 uur in 
het Muziekhuis, de Walnoot, de Orion en de Rots. 

Naverkoop uitsluitend in de Rots op donderdag 16 
december van 14.00 tot 14.30 uur. 
Tijdens de reis zijn wij voor spoedgevallen 
bereikbaar via T 040-2044145 of T 0651292249 
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Kruiswoordpuzzel 
Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij  
12 Nederlandse omroep 13 strook 14 mannetjes-bij 
16 houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester  
21 of dergelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel van 
het. hoofd 26 betrekking 27 moerasplant 28 als 
onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore 
excepto 34 kuststrook 37 onderwijzer  
40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 meisje 45 in 
het nauw gebracht 48 tegenover  
49 landbouwwerktuig 50 luitenant 51 rivier. in 
Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere  
57 lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte  
60 gravure 62 rekenteken 63 moerasvogel 65 in 
hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 
71 gevierd sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 
4 woonboot 5 Europeaan 7 herkomst 8 droog (van 
wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 Europese 
vrouw 15 Spaanse groet 17 opgestelde rij  
18 opschrift van een boek 20 babydoek 23 zangnoot 
29 toename 32 schenkkan 35 dicht 36 hooghartige 
houding 38 hok met gaas 39 deel van een 
korenhalm 42 drinkbehoefte 43 aandrang  
44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine  
47 bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees 
land 55 Nieuwe Testament 61 plaaggeest  
62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan  
67 pro Deo 69 lidwoord. 
 

Oplossing puzzel ONSBoxtel november 
Kruisspin 

Nieuwe start met een splinternieuwe naam 
Al sinds 1 januari 2020 bundelen DBZ Fysio en 
Fysiotherapie en Handencentrum De Dommel de 
krachten. Samen gaan we voor het leveren van de 
beste zorg. Samen kunnen we dat zoveel beter dan 
alleen. Nú is het moment daar, om samen verder te 
gaan onder één nieuwe naam. Een naam die beter 
past bij wie we zijn, wat we doen en waar we voor 
gaan. Wij zijn LIJV voor jou!  

LIJV staat voor Lekker In Je Vel. 

Als je lekker in je vel zit, voel je je goed. Soms 
maken lichamelijke klachten dit lastig. Bij LIJV voor 
jou draait het om jou. Wij helpen je álles uit je lijf te 
halen. Dat doen we door je met kennis van jouw 
lichaam te behandelen, trainen en coachen. Zodat 
jij, je voelt ‘m vast al aankomen, lekker in je vel zit. 
Dus, LIJV is ons op het lijf geschreven. 

Specialismen 
Wij blijven dé expert in de regio op het gebied van 
fysiotherapie, handtherapie en training. Ook het 
Senioren Behandelcentrum blijft bestaan. 
Alleen de naam is anders. 
Een nieuwe naam, een nieuwe website én een 
nieuwe huisstijl. We kozen voor frisgroen. Groen 
staat voor gezondheid, vertrouwen, stabiliteit en 
balans. De beste fysiotherapeutische zorg, daar 
verandert dan ook niets aan. Het enige wat 
veranderd is, is ons jasje. En dat zit als gegoten. 
Vragen: T 0850064880 of  
www.lijv.nl/fysiotherapie 
 

Mieke van der Steen Praktijkmanager LIJV 
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Kerstmis 
Ons moeder wou geer zinge  
in de opera wou ze stoan 
soms zen er van die dinge,  
die nooit gebeuren goan. 
 

Mee kerst het ze gezonge 
de stal dur stond ze vur,  
daor lag ut kiendje Jezus 
me zun vingers in zun oor 
 

Sint Jozef is gaon lope 
liet alles in de steek 
de herders vroegen in ut veld 
wie zo verrekkes kweek 
 

De wijzen uut ut ooste 
kregen ut ongeweeid 
ze zen toen ze ut hurde 
meteen wir omgedreeid 
 

De engelen wilden zingen, 
mer schrokken zich kapot, 
ze vlogen met een rotvaart, 
terug naar de Here God. 
 

Dun os urst, toen dun ezel, 
ut kiendje en de maagd , 
zen tot slot als leste, 
dur moeders zang verjaagd. 
 

Dit jaor stond er mee Kerstmis, 
un stal mee niks ur in, 
we stallen ons moeder volgend jaor 
op de hei....als herderin. 
Ingestuurd door Cor Teunis 
 
Een Kaartje 

Een kaartje sturen met de Kerst 
dat is een lieve groet 
en aan menigeen geeft dat 
weer een beetje moed. 
 

Je hangt het op of legt het neer 
er heeft iemand aan je gedacht. 
En wat het nieuwe jaar ook geeft 
zo'n kaartje geeft je kracht 
 
 

Een feest van licht en duisternis. 
Van warmte, samenzijn, verbintenis. 
Wellicht ook soms van droefenis  
Vrede vinden met wat was en is.  
Dat elke nieuwe dag  
jullie vrede geven mag.  
Ingestuurd door Cor Teunis 
 

Ik mis je in december 
De wind begint te waaien 
en de blaadjes vallen neer, 
ik weet dit is het einde 
van het mooie weer. 
 

Het wordt kouder buiten 
en december komt er aan, 
dan ga je de mensen missen, 
die niet meer naast mij staan. 
 

Met kerst wens ik dan, 
dat ze allemaal gelukkig zijn 
en dat ze het nu goed hebben, 
zonder verdriet en pijn. 
 

Dan kijk ik naar boven, 
want ik weet dat ze daar staan, 
wordt mijn hart vervuld met liefde 
en kan ik er weer tegen aan. 
Ingestuurd door Cor Teunis 

 
De cliëntondersteuners en 
ouderenadviseurs  
wensen u allen fijne feestdagen. 
Ook komende maand zijn wij beschikbaar  
om u te ondersteunen.  
U kunt ons bereiken via T 0618902271. 
Ada Volmer, Irma Gommers, Mieke Daniëls, Ria 
Ketelaars, Theo van Hamond en Tineke Nuesink. 

 
De Redactie wenst u allen: 
een hele gezellige sinterklaas,  
een vrolijk kerstfeest, 
een fijne jaarwisseling en een 
gelukkig nieuwjaar!!! 
Helma, Aleid, Rikie, Jac 
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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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