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Activiteiten februari 2022. 
 

 Kienen: in verband met verscherpte Coronaregels tot 
nader bericht vervallen. 

 Kaarten: in verband met verscherpte Coronaregels tot 
nader bericht vervallen. 

 Wandelen op 2e dinsdag van de maand. (8 februari 2022, 
13.30 uur) 

 Fietsen op 3e woensdag van de maand. (In winterslaap 
tot maart 2022) 

 Branden in hout op 21 februari 2022, aanvang 13.30 uur 

 Op bezoek bij een particulier museum, Naulandseweg 55 
op 28 januari, aanvang 14.00 uur (mondkapje verplicht) 

 
 

Van de bestuurstafel. 
 

 De eerste maand van 2022 zit er al weer bijna op. 

Omikron is nog volop aanwezig en vele mensen worden 

besmet met het virus. Positief punt is wel, dat men er niet zo ziek van wordt en gelukkig 

blijven de ic-opnames dalen. D’n Elshof opent weer langzaam haar deuren. Als het groen licht 

is, zullen de activiteiten snel weer opgestart worden.  

 Project “Samen aan Tafel”. Het bestuur heeft in 2020 subsidie bij de gemeente Heusden 

aangevraagd voor een project “Samen aan tafel voor eenzaamheid onder ouderen en 

jongeren. Door Corona heeft het besluit vertraging opgelopen. Het gemeentebestuur heeft 

hierop positief besloten met een toekenning van een subsidie van € 4.000,00 voor dit project. 

Verderop een vervolg over het project. 

 Website http://kbo-brabant.nl/kbo-elshout . We brengen de website graag onder uw aandacht. 

Onze webmaster zorgt ervoor dat de website actueel is en wij willen via links in de 

nieuwsbrieven steeds meer verwijzen naar de website. Op dit moment zijn al diverse 

verslagen met foto’s van activiteiten te bekijken op de website bv Algemene 

ledenvergaderingen, porselein stippen, workshop glas in lood, kerststukjes maken. Bent u nog 

niet zo handig met de computer, tablet of I Pad, om onze website bezoeken, laat het ons 

weten en wij helpen u daarbij.  

 De activiteitenkalender 2022 vastgesteld en is op de website geplaatst. Hier kun je in een 

oogopslag zien wanneer de data zijn van kaarten, kienen, wandelen, fietsen en activiteiten, 

zoals workshops, algemene ledenvergadering, etc. etc. Proberen deze zo up-to-date mogelijk 

te houden. 

 Contributie 2022. Op 11 januari jl. heeft onze penningmeester een automatische incasso 

gedaan voor de contributie 2022. Helaas is er niet eenmaal maar tweemaal de contributie 

voor 2022 afgeschreven. Heb je nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met onze 

penningmeester Piet de Man (telefoon 372177). Hij is nu volop bezig om alle transacties te 

controleren en te herstellen. Voor 15 februari moet alles hersteld zijn. Onze excuses voor het 

ongemak. 



Contributie 2022. 

De leden die geen incasso machtiging hebben afgegeven zullen zelf actie moeten ondernemen door 

het contributiebedrag van € 28,00 per lid over te maken op het bankrekeningnummer NL 81RABO 

01126.79.811 ten name van KBO-afdeling Elshout. 

 

Project “Samen aan tafel”.   
 

In maart 2020 heeft het bestuur (van de KBO Elshout) een subsidie aanvraag gedaan bij het 
gemeentebestuur van Heusden voor een project over Samen aan Tafel.  
Het doel is om vereenzamende ouderen, alleenstaanden of anderszins (en dit betreft niet alleen de 
KBO-leden) uit het groeiend isolement te halen om samen de maaltijd te gebruiken en zo contacten te 
kunnen verbreden en onderhouden. Dit initiatief willen wij graag uitbreiden van 1 x per kwartaal naar 
10 keer per jaar om zo mogelijk te maken dat het ontstane contact zich kan verdiepen. De etentjes 
kunnen zowel uit brood- als warme maaltijden bestaan. 

Wij zijn als organisatie dan ook bijzonder blij met de ondersteuning van dit project door de gemeente 
Heusden. We hopen deze bijeenkomsten “Samen aan Tafel” ook laagdrempelig te houden mede 
dankzij deze bijdrage. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren rondom “Eenzaamheid” is het 
inmiddels duidelijk dat dit emotionele en kwetsbare gebeuren niet alleen de ouderen treft. Wij willen 
hier ook andere leeftijdsgroepen bij betrekken. 
Achter de schermen is er al reuring door middel van het samenstellen van een werkgroep. In de 
praktijk blijkt dat de werkgroep snel invulling krijgt, doordat iedereen het maatschappelijke probleem 
“Eenzaamheid” erkent en graag mee wil denken.  In de volgende nieuwsbrieven zullen wij u op de 
hoogte brengen van de status. 

Fotograferen met je mobiel. 

Een goede foto maken met je mobieltje, wie wil dat nu niet.  
Daarom organiseert KBO een korte cursus van twee bijeenkomsten waarin Anton van Tuijl, docent bij 
fotoclub KieKeBoe, uitleg geeft over fotograferen met je mobiel 
Er zijn slechts 12 plaatsen beschikbaar en deelname gebeurt op volgorde van binnenkomst. 
De cursusdagen zijn op 7 maart en 21 maart van 13.30 tot 15.30 uur in d’n Elshof 
Deelname € 10,-- incl. een kopje koffie/thee. 
 
Wil je meedoen lever dan het strookje incl. het bedrag in vóór 5 
februari en vergeet niet je emailadres te vermelden want je krijgt 
per mail een bevestiging dat je geselecteerd bent. 
 
Je moet één week voordat de cursus begint al twee foto’s insturen 
naar de docent 
(Opdracht welk onderwerp en mailadres krijg je nog te horen)   
Dit moet als bijlage bij een mail en NIET met WhatsApp.  
Die foto’s worden in de eerste bijeenkomst besproken, naast 
andere onderwerpen over fotografie. 
In de tussenliggende periode krijg je weer nieuwe opdrachten om 
het geleerde in de praktijk te brengen.  
Na iedere bijeenkomst krijg je digitaal een samenvatting van de 
lesstof. 
Veel voorkennis over fotografie is niet nodig, het gaat om het 
plezier. 
 
De cursus richt zich op het maken van goede foto’s. Het gaat er bij 
deze cursus niet om hoe je een smartphone bedient. Dat moet je al 
onder de knie hebben. 
Je mag met elk merk smartphone deelnemen, maar zorg ervoor dat 
je het toestel beheerst. 
 



Nieuws van KBO Brabant. 
 
KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet en 
Tweede Kamer  

Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die 
plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de 
koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is echter 
het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere 
(ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties 
treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen 
om:  
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum 
terug te draaien.   

Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten 
worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal 
minimum worden geschrapt.  
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   

De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op 
de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf 
punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan 
met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, 
interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en 
zingeving.  
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil 
weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  
 

Workshop figuur branden in hout verzet naar 21 februari. 
 
Helaas kon vanwege de coronaregels de workshop figuur branden niet doorgaan op 20 januari jl. 
Deze is doorgeschoven naar maandag 21 februari om 13.30 uur. 
Deelnemers hebben hierover al bericht ontvangen. Cursus is reeds volgeboekt. U kunt zich dus niet 
meer inschrijven. 

 

 

 
 

Inleverstrook voor cursus fotografie op 7 en 21 maart 2022   aanvang: 13.30 uur 

 
Inschrijven bij Mirjam van Sluisveld, van Altenastraat 11 tot 5 februari (€ 10,00 pp) 
 

Workshop fotografie op 7 en 21 maart 2022 om 13.30 uur.   Graag volledig invullen a.u.b. 

 
Naam………………………………………………………………………. Aantal pers……………….. 
 
Adres……………………………………………………………………………………….. 
 
Tel…………………………………………………………………… Bijgevoegd € ………………… 

 
 
 
 

http://www.kbo-brabant/

