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Van de voorzitter 
Een zeventigjarige 
Wij weten het allemaal nog. Onze ouders en zeker 
onze grootouders waren “oud” als ze zeventig 
werden. Hun activiteiten waren vaak beperkt, zij 
kleedden zich somber en een behoorlijk aantal liet 
zich al verzorgen in een verzorgingshuis.  

Hoe anders is het nu. De huidige 70-jarigen kleden 
zich jong, verplaatsen zich op trendy E-bikes, zijn 
vaak nog op allerlei fronten actief en reizen de 
wereld rond. Zij leiden een heel ander leven dan 
hun ouders en voorouders. 

De KBO-afdeling Boxtel bereikt in 2022 de 
zeventigjarige leeftijd. Ook de KBO is veranderd en 
heeft zich aangepast aan de levensstijl van de 
huidige ouderen. De komende tijd zullen wij dat ook 
moeten blijven doen.  

De kernwaarden zijn evenwel gebleven: 
belangenbehartiging voor de ouderen en het 
bieden van mogelijkheden tot ontmoeting bij veel 
verschillende activiteiten.  

Door de veranderde belevingswereld van de 
ouderen zullen onze activiteiten veranderen. Het 
belang om elkaar te ontmoeten blijft echter en 
wordt zelfs groter. 

Indien corona dit toelaat gaan wij ons zeventigjarig 
bestaan feestelijk vieren met vele leuke activiteiten, 
waarbij ruimschoots gelegenheid tot ontmoeting zal 
bestaan. 

Het bestuur snakt ernaar om weer te kunnen 
starten en u bij deze activiteiten te ontmoeten. 
Betsie van der Sloot-van der Heijden  

Van de redactie 
Twee jaar zijn we met zijn allen op een andere 
manier bezig dan dat we gewoon zijn. Soms is er 
een tijdje dat van alles weer mogelijk is, dan gloort 
ook de hoop weer aan de horizon. Nu zijn we weer 
in zo’n tijd aanbeland waarin we veel thuis zijn en 
weinig bezoek mogen ontvangen. Kortom, we 
worden beperkt in ons doen en laten. 
De redactie heeft dan ook de schone taak u iedere 
maand een afwisselend, informatief, maar ook 
gezellig, ONSBoxtel voor te leggen. Onze creatieve 
geesten worden soms danig op de proef gesteld om 
weer eens een andere invalshoek te bedenken.  

Dit jaar is dat niet zo moeilijk, we bestaan 70 jaar!  

De redactie hoopt dan ook interessante en leuke 
herinneringen van u te ontvangen. Wij laten er 
weer anderen van meegenieten.  

Bezoek eens digitaal de Beeldbank Boxtel. Daar 
staan zulke leuke foto’s. Die moeten herinneringen 
bij u oproepen!!! beeldbankboxtel.nl/verenigingen 
Er staan heel veel leuke en interessante 
bijeenkomsten gepland. Wat zou het leuk zijn als 
we elkaar weer zouden kunnen zien en ontmoeten. 
Duimen maar!!! We wensen u weer veel leesplezier 
en u weet het: Kopij is altijd welkom!  

 

Verder in dit nummer: 
Uit eten, 70 jaar KBO Boxtel, Themamiddagen,  

Puzzel, Wat u wel kunt doen, Voorjaar, 
Belastingservice, Wethouder, 

Administratie thuis, 
Agenda, Contactinformatie. 
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Bij het inleveren van de kopij voor deze 
”ONSBoxtel” was nog niets bekend over de 
coronamaatregelen in februari. 
DE BIJEENKOMSTEN GAAN ALLEEN DOOR 
VOLGENS DE DAN GELDENDE RIVM-REGELS. 

Uit eten met de KBO 
Uit eten bij restaurant “Lotus”, 
alleen voor KBO-leden. 
Omdat we voorlopig doorgaan met kleinere 
groepen hebben wij weer 2 datums gereserveerd. 
De eerste 25 aanmeldingen gaan naar 2 februari. 
De tweede avond wordt op 9 februari gehouden. 

Woensdag 2 februari om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 29 januari. 
Woensdag 9 februari om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 29 januari.  
Woensdag 2 maart om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 28 februari. 
Woensdag 9 maart om 17.00 uur in 
Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 36. 
Aanmelden voor 28 februari. 

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 lunchen bij Elisabethsdael. 

Op vrijdag 25 februari om 12.00 uur is de lunch 
speciaal voor KBO-leden bij Elisabethsdael,  
Mgr. Bekkersstraat 2.  
Aanmelden voor 18 februari bij Sina van Alphen  
T 0411689285 of sinavanalphen@solcon.nl. 

 

Seniorenvereniging  
KBO Boxtel  
1952-2022 
In 2022 gaan wij het 70-
jarig bestaan van onze 
seniorenvereniging KBO 
Boxtel groots vieren. 

De start is tijdens de jaarvergadering op 15 maart. 
Een heel jaar lang willen we extra activiteiten 
aanbieden, maar als werkgroep vragen we ook van 
u wat hulp. 
 

➢ We zijn een grote vereniging met een grote 
diversiteit aan leden. Leden met veel kwaliteiten 
die wel eens voor het voetlicht gebracht mogen 
worden.  

➢ Of misschien is het de moeite waard om de 
talenten van uw kind of kleinkind voor het 
voetlicht te brengen. Het zou mooi zijn als we 
bijeenkomsten kunnen organiseren waar uzelf, 
kind of kleinkind een verhaal kan vertellen voor 
de belangstellenden. In overleg bespreken we 
de mogelijkheden. 
Ook is het mogelijk om hierover een stukje te 
schrijven (eventueel met hulp) voor ons blad 
ONSBoxtel.  

➢ Elk kwartaal willen we een dansmiddag/avond 
organiseren voor de leden van onze 
seniorenvereniging. Hebt u ervaring met het 
organiseren van een dansactiviteit neem dan 
contact op met een van ons om te helpen met 
de opzet. 

➢ Misschien hebt u wel interesse in een cursus 
klassieke muziek. Kunt u ons daarbij helpen? 

➢ Het koersbal willen we weer gaan opstarten in 
de Walnoot. Hebt u belangstelling of kent u de 
spelregels??? Laat het ons horen. 

➢ Er worden ook verschillende rondleidingen 
gepland. Informatie hierover komt in het 
ledenblad. 

➢ Opstarten van een cursus filosofie. Hiervoor 
moeten we minimaal 10 personen hebben. 

➢ Kennismaken met andere culturen in Boxtel. 
➢ Opstarten met bijeenkomsten over cultuur. 
➢ Andere suggesties zijn welkom. 

Nadere informatie van de geplande activiteiten 
kunt u lezen in het ledenblad van onze 
seniorenvereniging de ONSBoxtel.  

Hebt u ideeën, kunt u ons helpen, hebt u nog 
vragen??? Schroom niet en neem contact op met 
iemand van de werkgroep of met een bestuurslid.  
U kunt ook altijd een e-mail sturen naar 
kbo.boxtel@gmail.com. Ook kunt u de website 
www.kboboxtel.nl raadplegen. 
 

We rekenen op u. Samen maken we er een 
mooi jubileumjaar van! 

De werkgroep 70 jaar:  

Namens de wijken: Ad Vromans T 0611919848 
Namens het bestuur: Tineke Nuesink T 0642119115 
Namens de activiteitencommissie:  
Leo Reurings T 0411676687 
Voorzitter: Betsie van der Sloot T 0411631503 
  

mailto:sinavanalphen@solcon.nl
mailto:kbo.boxtel@gmail.com
http://www.kboboxtel.nl/
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Eucharistieviering 
Allereerst de allerbeste wensen voor 
het nieuwe jaar, met heel veel 
gezondheid. Hopelijk kunnen er 
meerdere activiteiten doorgaan en 
kunnen we er zo een goed jaar van maken. 
De eucharistieviering in Simeonshof in januari kon 
door de corona weer niet doorgaan. 

We hebben in het Mariakapelletje voor de 
overledenen van de wijk Centrum kaarsjes 
aangestoken. 

Er waren 11 overledenen de afgelopen maanden. 
Zo denken we toch nog aan deze mensen. 
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 
Ans Kuilman-Kos 
Vrijdag 4 februari om 9.30 uur eucharistieviering in 
Lennisheuvel 

Dank aan de bezorgers van ONSBoxtel 
Een van onze leden heeft als dank aan de bezorgers 
voor hen engeltjes gemaakt. 

Bij de stapels ONSBoxtel van januari lag voor alle 37 
bezorgers een prachtig engeltje klaar. 
Deze keer weer in de garage... de Walnoot was 
weer gesloten. 
Namens onze bezorgers hartelijk dank Marja. 
Leo Reurings 

DE BIJEENKOMSTEN GAAN ALLEEN DOOR 
VOLGENS DE DAN GELDENDE RIVM-REGELS. 

Themamiddagen Gezondheid 
Thema: Ergotherapie.  
Vrijdag 28 januari om 14.00 uur in de Walnoot. 
Informatie over dit thema kunt u teruglezen in de 
ONSBoxtel van januari. 

Thema: Gezonde voeding en dieet.  
Vrijdag 4 februari om 14.00 uur in de Walnoot 
door Annelie Theunisse en Alisia van Weert. 
Zij vormen samen het team Uniek&Smaakvol. 
Zij zijn werkzaam bij fysiotherapie FMC Verzijden. 

Uniek & Smaakvol helpt u bij al uw vragen over 
voeding en leefstijl, van jong tot oud. Met een 
positieve, persoonlijke en laagdrempelige 
benadering gaan we samen aan de slag met uw 
voedingsvragen.  
Denk aan het optimaliseren van uw gezondheid 
zoals bij diabetes mellitus, hoge bloeddruk, een te 
hoog cholesterol of een fysieke verandering zoals 
gewichtsafname of gewichtstoename, of juist het 
opbouwen van spiermassa. 
Ook wanneer u streeft naar meer fitheid, energie en 
u meer zelfvertrouwen wilt, kunnen wij u helpen. 

Ongeacht uw voedingsvraag, willen wij u voorzien 
van een voedingsadvies dat realistisch en haalbaar 
is. Wij gaan niet uit van een strikt en streng dieet, 
maar van aanpassingen van de leefstijl en mindset. 
Door kleine, haalbare aanpassingen kunt u een 
gezondere leefstijl gemakkelijker en langer 
volhouden en daardoor uw doelen bereiken. 
Kortom, als u vragen hebt rondom voeding en 
leefstijl, dan zijn wij de coach voor u! 
Wij zien u graag 4 februari 2022 in de Walnoot. 

Thema: Fysiotherapie en bewegen in het 
algemeen. 
Vrijdag 11 februari om 14.00 uur in de Walnoot 
door Ivar van de Putten en Mieke van Rooij. 
 

Hallo, mijn naam is Ivar van de Putten en ik ben 
werkzaam als fysiotherapeut bij FMC Verzijden.  
Als fysiotherapeut houd ik mij bezig met het 
behandelen van klachten aan het houdings- en 
bewegingsapparaat van mensen. 
Door ziekte of ouderdom is de kans dat uw 
lichamelijke fitheid achteruitgaat groter. Dit kan 
resulteren in het minder zelfstandig functioneren. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan traplopen, opstaan 
vanuit een stoel of boodschappen doen.  
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Tevens kan fysiotherapie u helpen om u klaar te 
stomen voor een operatie zoals bijvoorbeeld bij een 
nieuwe heup of knie. Ook na de operatie staan wij 
klaar om u te helpen revalideren en zo goed 
mogelijk terug te komen op het oorspronkelijke 
niveau. 
Het doel van fysiotherapie is om mensen zo fit en 
vitaal mogelijk door het leven te laten gaan, zodat 
de zelfredzaamheid gewaarborgd blijft. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Dan zie ik u graag 
op 11 februari in de Walnoot!  
 
Mieke van Rooij is werkzaam binnen FMC Verzijden 
als sportkundige. 
Sporten en bewegen helpt je om fit te blijven, ook 
op oudere leeftijd. Het helpt je een goede conditie 
te behouden en je lichamelijk en mentaal fitter te 
voelen. Ook verlaagt het de kans op (chronische) 
ziektes. 
Vitaal ouder worden heeft als voordeel dat je zo 
lang mogelijk zelfredzaam blijft, waardoor je langer 
de activiteiten kunt blijven doen die je graag doet. 
Bij mij als sportkundige staat de kracht van 
bewegen centraal. Sport en beweging is niet alleen 
erg belangrijk maar ook heel leuk! Dit wil ik dan ook 
graag met mijn kennis en enthousiasme doorgeven 
aan anderen. Ik vind het belangrijk dat iedereen op 
zijn of haar eigen manier kan bewegen voor zowel 
de fysieke als de mentale gezondheid.  
Benieuwd geworden? Ik vertel u graag meer over 
de mogelijkheden binnen Vitaal Verzijden!  
Hopelijk tot 11 februari. 

LETSEL DOOR VALONGELUKKEN 65+

Bron: VeiligheidNL

Themamiddag: Valpreventie  
Vrijdag 18 februari om 14.00 uur in de Walnoot 
door Iris Evers- Hoefnagels van Boots-apotheek 
Boxtel. 
 
Medicijnen en vallen. 
Onderwerpen: 
- Ouderen, medicijnen en vallen 
- Sterke botten 
- Alcohol en medicijnen 
- Wat doet de apotheker voor u? 
- Tips 

Bron: VeiligheidNL

LETSEL DOOR VALONGELUKKEN 65+

Vallen 
Ouderen hebben meer kans om te vallen. 
- Hoeveel ouderen komen per dag terecht op de 
 afdeling eerste hulp? 
- Wat kunnen de oorzaken zijn? 
- Wat zijn de gevolgen? 

2. STERKE BOTTEN

Sterke botten 
Ouderen hebben meer risico op botbreuken. 
- Hebben ouderen meer last van botontkalking? 
- Vrouwen meer last van botontkalking? 
- Kan botontkalking genezen? 
- Hoe kun je botontkalking vertragen? 
Allemaal vragen die deze middag aan de orde 
komen. 

3. ALCOHOL & MEDICIJNEN

 
Alcohol en medicijnen 
- Effecten van alcohol op het lichaam 
- Effecten van alcohol en medicijn 
- Vertraagt afbraak van alcohol? 
- Versterkt bijwerking medicijn? 
- Combinaties? 
Wij zien u graag op 18 februari a.s. 
  



Informatiebulletin KBO - ONSBoxtel      6     WWW.KBOBoxtel.nl 

Kruiswoordpuzzel 
Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 
14 klap 16 hevig 18 energie 19 Europeaan 21 onzes 
inziens 22 portemonnee 24 voorzetsel  
25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan  
28 zangnoot 30 bijwoord 31 de onbekende  
33 voegwoord 34 epiloog 37 deel van een. schip  
40 mannetjes-bij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 
48 compagnon 49 per adres 50 en volgende  
51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber  
54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed  
59 slee 60 waterplantje 62 graanafval 63 drinkbakje 
65 op de wijze van 66 Bijbelse figuur 68 hijstoestel 
70 origine 71 land in Europa. 
 
Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke  
4 ontkenning 5 ontzag 7 vermakelijk 8 voordeel  
9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 15 vorderen 
17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 
29 tragedie 32 scheepsschade 35 gravin van Holland 
36 jaartelling 38 roem 39 lidwoord 42 tamelijk  
43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed  
46 alsmede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika  
52 gevaar 55 eerste kwartier 61 zot 62 toiletgerei 
64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 
 

Oplossing puzzel ONSBoxtel januari 
 

Feestmaand 
 

Hier zijn enkele tips van dingen die u vanuit 
huis kunt doen! 
https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/neder
landse-musea-met-virtuele-tours 
Veel musea kunt u virtueel bezoeken. Via deze 
website vindt u er een aantal! 
Bijvoorbeeld: 
Brabants Museum, Panorama Mesdag 

https://brabantinbeelden.nl/ 
Wilt u ook net als Wim Daniëls oude Brabantse 
films bekijken? Ga dan naar: 
www.brabantinbeelden.nl. | Ons foto- en 
filmgeheugen. 

www.beeldbankboxtel.nl 
Hier kunt u heel veel foto’s van Boxtel vinden. 
De Beeldbank van Heemkunde Boxtel wordt 
beheerd door Christ van Eekelen. Hij scant ook 
graag uw foto's van oud Boxtel in. 
 

 
 

Als u eens ergens anders wilt gaan 
wandelen of fietsen 
Kijk op de toeristische website van Brabant: 
VisitBrabant.nl  
De mooiste steden, hotspots en toplocaties in 
Noord-Brabant. Lees meer op VisitBrabant.nl. 

Kom langs in een Bruisend Brabant. Leuk voor de 
hele familie! Bekijk: VisitBrabant.nl. | Altijd 
Gastvrij | Heerlijk Eten & Drinken.  

Voor ieder wat wils. 
 

10x Mooiste Natuurroutes 
Deze routes mag je niet missen. 
Bekijk de Pareltjes van Brabant! 

7x Brabant van Boven 
Bekijk 7 fantastische uitkijktorens 
en geniet van een magisch uitzicht! 

6x Mooiste Vestingsteden 
Stadswallen, grachten, stadspoorten 
en historische panden.  

8x Magische Plekken 
8 Magische plekken in Noord-Brabant 
die je gezien moet hebben. 
 

Hebt u leuke tips voor onze leden?  
Laat het de redactie weten en wij zetten het in de 
ONSBoxtel! 
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Belastingservice KBO-Boxtel 
De 12 vrijwilligers van Belastingservice Boxtel 
volgen elk jaar de verplichte bijscholing bij KBO-
Brabant ter voorbereiding op de nieuwe 
belastingcampagne. Onze vrijwilligers zijn daarna 
gecertificeerd. Ook hebben de vrijwilligers de 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van Justitie.  
Dit is het sein dat de belastingcampagne 2021 van 
start kan gaan. De campagne eindigt op 30 april 
2022. 
Binnen afzienbare tijd worden de cliënten die bij 

ons bekend zijn benaderd voor een afspraak met 

hun vaste vrijwilliger om de aangifte(n) 2021 in te 

vullen. 

Machtigingen: 
Onze vrijwilligers maken gebruik van de 
machtigingen voor de belastingaangifte en de 
toeslagen (apart) die de cliënt van de 
Belastingdienst ontvangt.  
Cliënten die vorig jaar een machtiging hadden, 
krijgen van de Belastingdienst automatisch de 
machtigingscode toegestuurd. De code(s) dient aan 
de betreffende invuller te worden doorgegeven. 
Daarna kan de afspraak voor de aangifte worden 
gemaakt.  
Uw DigiD-code wordt door de belastingservice niet 
gebruikt om redenen van uw veiligheid. 
 

Aanmelden 
Als u nog geen cliënt bent, kunt u zich aanmelden 

als nieuwe cliënt. Hiervoor hoeft iemand niet per se 

lid te zijn van Seniorenvereniging KBO-Boxtel. 

Aanmelden kan bij Theo van Hamond, coördinator 

Belastingservice KBO-Boxtel. T 0411671647. of 

Email: theo.van.hamond@home.nl  

Wij vragen o.a. uw NAW-gegevens, en als u een 

partner hebt, ook die van uw partner. De 

coördinator zorgt ervoor dat een van de vrijwilligers 

u benadert voor een afspraak en het regelen van de 

machtigingscode. 

Voorwaarden die gelden bij de Belastingservice 

van KBO-Brabant: 
 

• U bent AOW-gerechtigd; 
 

• Uw (bruto)inkomen als alleenstaande mag 

niet hoger zijn dan € 35.000,--; 
 

• Voor gehuwden/samenwonenden is het 

gezamenlijke (bruto)inkomen € 55.000,--; 
 

• Hebt u inkomen uit aanmerkelijk belang of 

buitenlands pensioen dan mogen wij uw 

aangifte niet verzorgen; 
 

• U krijgt een kopie van de aangifte die is 

verstuurd naar de Belastingdienst; 
 

• De onkostenvergoeding voor de service 

bedraagt € 12,-- per adres (1 of 2 aangiften). 

Onze vrijwilligers vullen de aangifte(n) samen met u 

in en controleren tevens of u in aanmerking komt 

voor de Zorg- en/of Huurtoeslag. Als dat zo is, wordt 

beoordeeld of de beschikking 2022 juist is 

vastgesteld. Zo niet, dan kunnen met de machtiging 

wijzigingen worden aangebracht.  

Indien van toepassing verlenen wij ook nazorg.  

 
Nieuwe vrijwilliger voor onze Belastingservice. 
Bent u geïnteresseerd om ons team te komen 
versterken en hebt u de nodige kennis en ervaring, 
neem dan contact op met ondergetekende om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Theo van Hamond, coördinator Belastingservice 

KBO-Boxtel 

  

mailto:theo.van.hamond@home.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home
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Voorjaar 
In mijn appartement is de mogelijkheid om 
buitenplantjes te hebben er eigenlijk niet.  
Gelukkig kan ik wel wat bij de voordeur kwijt. In de 
zomer heb ik altijd Oostenrijkse hanggeraniums.  
Die zijn iedere keer weer prachtig. Het voordeel is 
dat ze goed tegen de zon kunnen en niet veel water 
nodig hebben. 

 

Voordat het winter wordt, vul ik een grote pot met 
allerlei bloembollen: de tulpen en hyacinten onder-
in, dan de narcissen en tot slot krokussen en blauwe 
druifjes. Daarbovenop zet ik dan winterharde 
violen. In het voorjaar is dat zo leuk. Er ontstaat in 
die bak een kleurenpalet van jewelste. Dat is echt 
genieten. In februari zie ik al de eerste krokussen. 

Maar deze winter, het is zo zacht geweest, dat ik op 
1 januari al zag dat de krokussen 2 cm uit de grond 
komen. Ik ben benieuwd hoe het zich verder 
ontwikkelt, want dit is volgens mij wel erg vroeg.  
Ik prijs mijzelf altijd gelukkig dat ik van deze kleine 
dingen zo kan genieten. Dat vind ik zo belangrijk, 
zeker in deze lastige tijd! 
Aleid Penning 

Rijbewijskeuringen CBR in Boxtel 

Op woensdag 16 februari en woensdag 16 maart 
kunnen automobilisten zich via RegelZorg in de 
Walnoot medisch laten keuren voor de verlenging 
van hun rijbewijs.  

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,-- 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de 
prijs € 70,-- 

Een medische keuring voor het verlengen van uw 
rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of 
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische 
reden een arts moet bezoeken van het CBR. 

Afspraak maken 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend 
maken via RegelZorg. Gemakkelijk en snel via de 
website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren 
via de afsprakenlijn: T 0882323300. 

Voor het laten invullen van een rapport van de 
oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of 
belt u RegelZorg. 

De Procedure 
- Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de 
gaten en begin 5 maanden voor deze datum met 
het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook 
medisch gekeurd moet worden. 

- De eerste stap is het kopen en invullen van een 
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op 
mijncbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. 
Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen 
bij de meeste gemeenten of via RegelZorg. 

- Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u 
eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR.  

- Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag 
(soms meer dan één), dat de keuringsarts moet 
invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring. 

- De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn 
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze 
direct naar het CBR.  
Meer informatie over de procedure leest u op de 
website van RegelZorg.  
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Gesprek met wethouder over Wmo 
Cliëntondersteuning 
Wethouder Mariëlle van Alphen had aangegeven, 
dat ze graag de ervaringen van Wmo 
cliëntondersteuners wilde horen.  

Wij hebben daarom samen met Betsie van der Sloot 
twee gesprekken met de wethouder gevoerd. 

In het eerste gesprek hebben we aangegeven welke 
zaken wij goed vinden gaan en waar nog 
verbeteringen mogelijk zijn. 

In het tweede gesprek hebben we gesproken over 
stappen die wij graag zouden willen ondernemen 
om de communicatie met de gemeente en de KBO 
meer op elkaar af te stemmen. 

Het waren hele positieve gesprekken, de wethouder 
stond open voor ons verhaal en de verbeterpunten. 
Ze heeft daarmee een inkijkje gekregen in hoe 
inwoners het proces van een Wmo-aanvraag 
ervaren en waar ze tegenaan lopen. 

We hebben afgesproken over een half jaar nog eens 
bij elkaar te komen om onze nieuwste ervaringen te 
bespreken en eventueel nieuwe werkafspraken te 
maken. 
Irma Gommers, Tineke Nuesink 

 

Wist u dat? 
U als lid van de KBO kunt u genieten van allerhande 
voordelen, zoals activiteiten die in deze ONSBoxtel 
staan. Maar wist u, dat u óók hulp kunt vragen bij 
het ordenen van uw administratie? 
 

Bijvoorbeeld, enkele maanden geleden werd ik 
gevraagd om iemand te helpen met het ordenen 
van de administratie.  
In dit geval kon deze persoon niet goed meer zien 
en liep vast in het lezen van de post. 
 
Ik ga dan om te beginnen op bezoek met een 
“Administratie Thuis”-map van de KBO, een 
perforator en een label machientje.  

Eerst vraag ik wat de behoefte is, wat deze persoon 
graag wil.  
Daarna zoeken we samen uit wat weg kan en wat 
bewaard moet worden. 
We beginnen met te kijken naar wat er al in 
mappen zit en wat nog in de enveloppen zit. 
Daarna ga ik ordenen op inkomsten, 
energiecontracten en rekeningen, 
ziektekostenverzekering en rekeningen, huur enz. 
Alles krijgt een vaste plek in de map. 

Na twee of drie keer een uurtje werken is de map 
klaar. Daarna kom ik regelmatig langs om de 
ingekomen post in de map te doen.  
 
Ik ben ook al eens bij iemand geweest van wie de 
man, die de administratie deed, was overleden. 
Sinds zijn overlijden had deze vrouw niets meer aan 
de administratie gedaan. Het kostte heel wat 
uurtjes om alles bij te werken. Maar het is gelukt. 
Dat geeft ook weer een hoop ruimte in je hoofd. 

Bij deze persoon kom ik ieder jaar in januari kijken 
of het goed gaat en wat er opgeruimd kan worden. 
Voor mij is het dankbaar werk en het KBO-lid is er 
blij mee. 

Irma Gommers, Wmo cliëntondersteuner 
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Op vertoon van uw ledenpas  

kortingen voor KBO-leden bij:  

•Proef Culinair, 5% korting op kaas en vleeswaren 

•Joop van den Borne Optiek & Hoor comfort, 
speciaalzaak voor vrijblijvende en vakkundige 
oogmetingen en gehoortesten. Bij aankoop van 
een complete bril (montuur en glazen) 10% 
korting. Niet geldig in combinatie met andere 
acties en/of kortingen.                                         
Vraag naar de voorwaarden.  

•Sybilla Buisman, Optiek-Optometrie, 
Breukelsestraat 39, biedt 10% korting op de prijs 
van monturen. 
•Haartrend Van Hees, Oosterhof 15, 10% korting 
op alle behandelingen op ma t/m vrij.  

•Van Doornmalen, Elektro-onderdelen & 
accessoires, Stationsstraat 26a, 
10% korting op alle accessoires. 

•Bike Totaal Verhoeven, Stationsstraat 103, 
10% korting op kleding en accessoires.  

•Dierenspeciaalzaak Boxtel, Oosterhof 14, 
5% korting op assortiment 

•PC Service Boxtel, Stationsstraat 103a, 
10% korting op reparatie laptop en computer, 
10% korting op reparatie smartphone. 
Verkoop en kleine reparaties uitgesloten. 

•Ring & Go, Rechterstraat 3, 10% korting op 
accessoires (vraag naar de voorwaarden). 

•DA van den Biggelaar, Oosterhof 7, 
10% korting op New Care voedingssupplementen 
(vraag naar de voorwaarden). 

•Olie&zo Garage Boxtel, Runmolen 7, 
5% korting op arbeid, 1 jaar lang gratis  
pech-onderweg-service bij jaarlijks onderhoud.  

•Zorgwinkel Boxtel, Liduinahof 35,   
10% korting op het verkoopassortiment 

•Optisport het Dommelbad, Schijndelseweg 1a, 
65+korting en 10 % korting op een 10-badenkaart 
voor banenzwemmen.  
 

De warming-up   
Om bij sporten, zoals 
tennis, het jaar goed door 
te komen en blessures te 
vermijden, is een juiste warming-up ideaal.  
Wij van LIJV geven u een methode om u perfect 
voor te bereiden op een training, wedstrijd of 
recreatieve tennissessie.   
Een goede warming-up hoeft helemaal niet lang te 
duren. Een ideale warming-up duurt dan ook 
maximaal 15 minuten.   

De RAMP methode   
In de sport zijn er vele manieren om een warming 
up doen. Een van de manieren die wij hanteren is 
de RAMP methode.  
Hier wordt de warming-up in 4 delen opgedeeld: 
Raise, Activate, Mobilise en Potentiate. 

Raise   
Tijdens de raisefase is het doel de hartslag te 
verhogen en het bloed te laten stromen. Hiervoor 
kun je een klein stukje fanatiek wandelen of joggen 
op de plaats. Probeer hier maximaal 2 minuten voor 
uit te trekken. Als dit te lang duurt, begin je 
namelijk al moe aan de sportactiviteit.   

Activate   
De activatiefase betreft het "aanzetten" van 
spieren. Dit omdat je tijdens je dagelijkse 
bezigheden misschien niet de spieren gebruikt die 
je nodig hebt voor je sport. Goede oefeningen 
hiervoor zijn; een kniebuiging, het strekken van het 
been, het losdraaien van de schouders en eventueel 
het gebruik van een elastiek. Probeer voor deze 
fase ongeveer 4 á 5 oefeningen uit te zoeken.   

Mobilise   
In de mobilisatiefase gaan we de eindstanden van 
de gewrichten opzoeken. Hierdoor kun je dadelijk 
tijdens de sportactiviteit alle bewegingen zonder 
problemen maken. Belangrijk bij deze fase is dat je 
de eindstanden maar een hele korte periode moet 
opzoeken. Tik dus kort je tenen aan en doe dit 10 
keer, in plaats van het 1 keer herhalen en langere 
periode aan te houden. Dit noemen we dynamisch 
rekken. Zoek voor deze fase ook weer 4 á 5 
oefeningen uit.   

Potentiate 
In deze fase ga je jezelf echt klaar maken voor het 
snelle werk. Daarna ga je ook wat sneller wandelen, 
springen of joggen op de plaats. Kies hier 2 a 3 
oefeningen voor. Mocht je een balsport gaan doen 
dan kun je de bal hierbij ook gebruiken. Begin dan 
wel met kleine bewegingen met de bal. 

Dit is een mooie kapstok om je warming-up aan op 
te hangen. Sla deze ook niet over om klachten te 
voorkomen! Een goede warming up zorgt voor een 
goede fysieke en mentale voorbereiding, dus de 
start van een mooie prestatie!  
Sam van Dijck, LIJV Fysiotherapie   
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Het Brabants Vennenpad (258 km) 
Binnen mijn vaste wandelgroep ontstond een paar 
jaar geleden het idee om het Brabants Vennenpad 
samen te gaan lopen. Uiteindelijk zijn we met vier 
personen overgebleven en dat is wel zo prettig, 
omdat er organisatorisch nogal wat bij komt kijken. 

Waar starten we en waar eindigen we?. 
Het is namelijk heel fijn als op het begin- en het 
eindpunt een horecagelegenheid is. Maar ook 
onderweg, (halverwege bijvoorbeeld), is het fijn om 
een kop koffie met iets erbij te kunnen gebruiken. 
Tot nu toe is dat aardig gelukt, hoewel we ook wel 
eens om elf uur bij een restaurant stonden en dat 
ze pas om twaalf uur opengingen.  
“Och, kleinigheidjes houd je toch”  
We gaan met twee auto’s en rijden eerst naar het 
eindpunt om daar één auto te parkeren. Daarna 
met de andere auto naar het beginpunt. 

We wandelen tussen de tien en de vijftien 
kilometer. Het grappige is, dat de afstand tussen de 
beide punten soms hemelsbreed veel minder is. 
Maar ja, we gaan dan ook over zeer gevarieerde 
paden. Soms brede zandpaden of overbruggingen, 
via verharde wegen en even later is het kruip-door-
sluip-door. De paden zijn over het algemeen goed 
aangegeven, maar voor de zekerheid nemen we 
toch altijd een routebeschrijving mee.  
En dat is ons al een paar keer goed uitgekomen, 
als de markering iets verder weg stond dan je zou 
verwachten.  

Op een gegeven moment kwamen we bij een bord 
waarop gewaarschuwd werd dat doorlopen niet 
zonder risico was. In ons jeugdig enthousiasme (we 
zijn niet voor niks lid van de KBO) zijn we toch 
doorgelopen, maar moesten helaas omkeren, 
omdat we zowat door de Dommel moesten 
zwemmen om verder te kunnen. Natuurlijk was er 
een alternatieve route aangegeven.  

Door corona kwam ook hier de klad in, maar toen 
het weer meer mocht, hebben we onze 
wandelingen weer opgepakt. Zo kon het gebeuren 
dat we in het dorp Strijp weer eens bij een gesloten 
restaurant stonden. Een postbode verwees ons naar 
de plaatselijke winkelier. Daar konden we ook koffie 
kopen, maar we mochten die helaas niet binnen 
opdrinken, dat moest buiten gebeuren.  
De weergoden waren ons goed gezind, want op dat 
moment begon zelfs het zonnetje te schijnen.  

Toen we bij de Achelse kluis waren, zagen we op de 
weg een markering die aangaf dat we de grens 
passeerden. “Ja, dan ben je in België en kun je geen 
Trappistje drinken, want dat zakt meteen naar je 
benen” en daar zaten we niet op te wachten!!! 
Wederom zijn we, vanwege de coronamaatregelen, 
moeten stoppen met onze wandelingen. Ik hoop 
(en velen met mij) dat er op termijn weer meer 
mogelijk wordt en wij onze wandelingen kunnen 
voortzetten.  
Rikie van Hirsel  
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Liever thuis dan in het ziekenhuis 
Thuis ziekenhuiszorg ontvangen heeft een vlucht 
genomen met de thuismonitoring van patiënten 
met Covid-19. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) 
startte er in 2018 al mee voor patiënten met 
hartfalen en COPD, met het idee dat 
thuismonitoring de eigen regie van patiënten zal 
vergroten. Mede daardoor en door de intensieve 
samenwerking in het zorgnetwerk, kon snel 
ingespeeld worden op de groeiende vraag. 
Inmiddels bestaat het Monitoringscentrum van het 
JBZ een jaar en heeft het zorg geboden aan meer 
dan 1000 patiënten en groeit het aantal dagelijks. 
Thuis smaakt de koffie toch het lekkerst!  

In het ziekenhuis kom je het liefst zo min mogelijk 
en als je ziek bent, ben je het fijnste thuis met je 
naasten om je heen. Onderzoek toont bovendien 
aan dat je thuis sneller herstelt en dat meer inzicht 
in je ziekteverloop een positief effect heeft op het 
leven met een chronische ziekte. Om die reden 
startte het JBZ in 2018 met thuismonitoring bij 
patiënten van cardiologie en longgeneeskunde. In 
december 2020 is het Monitoringscentrum als 
officiële afdeling in het JBZ opgericht. Op dit 
moment lopen er programma’s voor patiënten met 
Covid, atriumfibrilleren, hartfalen, instabiele 
luchtklachten, hartrevalidatie, hypertensie, 
zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes 
en chronische darmontsteking. Daarnaast zijn er 
nog verschillende programma’s in ontwikkeling. 

Een andere manier van persoonlijke zorg  
Het Monitoringscentrum bestaat uit een team van 
ervaren verpleegkundigen dat dagelijks in contact 
staat met meer dan 450 patiënten. Daarnaast werkt 
er nog een enthousiaste groep studenten 
geneeskunde, die de verpleegkundige 
ondersteunen in de Covid Thuiszorg. Patiënten 
meten thuis zelf hun waarden en vullen een 
vragenlijst in via een app. Wanneer waarden 
afwijken of er vragen zijn, worden patiënten door 
de verpleegkundigen benaderd. 80% van de 
meldingen kunnen verpleegkundigen zelfstandig 
behandelen, 20% van de meldingen zijn afwijkend 
en komen bij de huisarts in het geval van Covid, of 
de verpleegkundig of medisch specialist terecht.  

Janet van Kuilenburg, cardioloog en medisch 
manager van het Monitoringscentrum:  
“Veel Covid-patiënten maken nu gebruik van 
thuismonitoring, maar een ander aanzienlijk deel 
bestaat uit patiënten met een chronische 
aandoening zoals bijvoorbeeld suikerziekte, 
hartfalen, COPD of chronische darmaandoening. 
We proberen deze mensen te coachen om eigen 
regie over hun aandoening te nemen.  
Voor een chronische patiënt is het heel belangrijk 
om te proberen een opname in het ziekenhuis te 
voorkomen. Voor veel van deze aandoeningen geldt 
dat na een opname nooit meer het niveau van 
functioneren van voor de opname bereikt wordt. In 
feite proberen we patiënten inzicht te geven in hun 
ziekte, waardoor ze weer meer eigen regie kunnen 
nemen en sneller doorhebben als het minder goed 
gaat.  
Toen corona kwam, beseften we dat we deze 
groepen patiënten heel goed in het oog moesten 
houden, want juist deze mensen kwamen niet naar 
het ziekenhuis omdat zij niet durfden of wij het te 
riskant vonden. Daardoor heeft deze ontwikkeling 
zeker een hogere vlucht genomen.”  

Marco van Geffen, manager van het 
Monitoringscentrum:  
“Eigenlijk is het meer thuisbegeleiding. Het is geen 
verzameling van grote beeldschermen waar mensen 
alleen maar kijken naar de getallen. Het is echt zorg 
op individueel niveau. Zorg die bij je past. 
Verpleegkundigen zijn bekend met de patiënt, ze 
hebben elkaar al vaker gesproken en hebben de 
persoonlijke situatie van een patiënt goed in beeld. 
De behandelend arts blijft altijd betrokken. Dat 
schept vertrouwen.”  
Janet: “Het is de juiste zorg op de juiste plaats, door 
de juiste professional. Door thuismonitoring wordt 
zorg, die voorheen in het ziekenhuis geleverd werd, 
verplaatst naar huis. Mensen hoeven niet naar de 
polikliniek te komen voor een simpele controle. 
Daarnaast hebben we veel meer metingen en 
daarmee een betrouwbaar beeld hoe het echt met 
iemand gaat. Het gebruik van de app is heel 
eenvoudig, ook voor oudere mensen.  
We zijn destijds gestart met een pilot met oudere 
patiënten om te zien of dit heel haalbaar zou zijn, 
want bijvoorbeeld een hartfalenpatiënt is 
gemiddeld genomen wat ouder. Maar dat gaat 
gewoon erg goed.” Kijk voor meer informatie op: 
www.jeroenboschziekenhuis.nl.   
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Foto’s 55 jaar KBO Boxtel 2007 
aangeleverd door Sina van  Alphen 
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Bestuur en contactinformatie Agenda onder voorbehoud!!!  
 

Kienen 

Dinsdag  01 febr.  de Walnoot 14.00 uur 

Dinsdag  15 febr.  de Rots 14.00 uur 

Dinsdag  08 maart  de Walnoot 14.00 uur 

Dinsdag  15 maart.  de Rots 14.00 uur 

Rikken en Jokeren 

Vrijdag 04 febr.  de Walnoot 13.30 uur 

Vrijdag  11 febr.  Muziekhuis 13.30 uur 

Vrijdag 21 febr.  de Rots 13.30 uur 

Vrijdag 25 febr.  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 

 3 - 2022 24 februari 07 februari 

 4  31 maart 14 maart 

 5 28 april 11 april 

 6 25 mei 09 mei 

 7 30 juni 13 juni 

.8 28 juli 11 juli 

 9 25 augustus 08 augustus 

10 29 september 12 september 

11 27 oktober 10 oktober 

12 24 november 07 november 

  1 - 2023 22 december 05 december 

 

 
 

Voorzitter: 

Betsie van der Sloot-van der Heijden, T 0411631503 

Secretaris: 

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 vanaf 1 okt. tot en met 31 maart, 

tussen 14.30 en 17.00 uur  

kunt u naaiwerk brengen of ophalen. 

Computerhulp: 

Ton Schelle, T 0411675871,  

E-mail: ton_schelle@yahoo.com 

Inloopspreekuur SENIORWEB:  

Op dinsdag tussen 15.00 en  

17.00 uur in de bibliotheek 

of via seniorweb.nl/thuis-online. 

Ledenvoordeel 
Zie website www.kboboxtel.nl pagina ONSBoxtel 
 

Locatie Adres Telefoonnr. 

Muziekhuis Passage Riche 4 0411212231 

de Orion Lennisheuvel 56 0411674474 

de Rots Nieuwe 
Nieuwstraat 7 

0411673838 

de Walnoot Reginahof 1 0411673485 

HobbyCentrum 
Boxtel 

Baroniestraat 
105 en 105a 

0411210355 

de redactie is bereikbaar via e-mail 

redactie.kboboxtel@gmail.com 

Aleid Penning, Helma Rombouts, 
 Jac van Wanroij, Rikie van Hirsel 
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