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Activiteiten maart/april 2022. 
 

 Kienen: elke 2e en 4e woensdag van de maand: (9 en 23 

maart 2022) 

 Kaarten: elke 2e en 4e vrijdag van de maand: (11 en 25 maart 

2022) 

 Wandelen op de 2e dinsdag van de maand: (8 maart 2022) 

 Fietsen op 3e woensdag van de maand: ( 16 maart 2022) 

 Cursus fotograferen met je mobiel op 7 en 21 maart (zit vol) 

 Paas-workshop decoupage op 14 maart om 13.30 uur (zie 

verderop) 

 Algemene ledenvergadering op 30 maart om 13.30 uur 

 Paasstukjes maken op 11 april, volgende nieuwsbrief 

aanmelden. 

 

Van de bestuurstafel. 

 Contributie 2022. De automatische incasso van de contributie 2022, waarbij bij de leden 2 x 

de contributie is afgeschreven is inmiddels hersteld en teruggestort. Onze excuses voor het 

ongemak. 

 Corona: Na de persconferentie van 15 februari 2022 worden alle maatregelen langzaam 

teruggeschroefd. We gaan weer activiteiten organiseren, maar uw gezondheid staat daarbij 

voorop bij ons. Als uw klachten  heeft, zoals verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, blijf thuis. 

 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 bijvoorbeeld: 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 te bezoeken, laat het ons 

weten en wij helpen u daarbij.  

 Voor de algemene ledenvergadering op 30 maart 2022 krijgt u de uitnodiging, jaarverslag en 

notulen nog in de brievenbus. Onze penningmeester Piet de Man gaat stoppen binnen het 

bestuur en na de ledenvergadering zal het zeemanskoor uit Drunen een gastoptreden 

verzorgen. 

Contributie 2022. 

Van de leden die aan onze penningmeester een doorlopende automatische incassomachtiging 

hebben gegeven is in januari 2022 het contributiebedrag ad. € 28,00 per lid van hun bankrekening 

afgeschreven. 

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

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

0112 6798 11 ten name van KBO afdeling Elshout. 



Om het bestuur onnodig extra werk te bezorgen verzoeken wij de leden die per eind februari nog  niet 

hebben betaald het bedrag van € 28,00 per lid alsnog over te maken op vorenstaand bankrekening-

nummer . 

Kaarten: Rikken en Jokeren. 

De kaartavonden op de 2e en 4e vrijdag van de maand starten voortaan om 19.00 uur. De zaal is open 

vanaf 18.30 uur. Wij hopen weer vele kaarters, rikkers en jokeraars, te mogen ontmoeten. Met een 

hapje en een drankje verzorgd door onze vrijwilligers van d’n Elshof zullen de avonden zeker slagen. 

Komt u ook een kaartje leggen? 

 

Meerdaagse reis 

Ook dit jaar organiseert de werkgroep ‘Reizen’ van de 

Stichting Seniorenschool Gemeente Heusden een 6-daagse 

reis. 

Dit jaar gaan we naar een hotel in Ootmarsum (Twente). 

Vanuit Ootmarsum zijn er dagelijks excursies georganiseerd, 

zoals: 

Een dagje naar EmsFlower in Emsbüren (Dld) bloemenbedrijf 

Expo Madrid in Vilsteren met bezoek aan de Nachtwacht met 

de originele afmeting 

Bezoek kasteel Bad Bentheim en Rawe-Ring Center in 

Northorn 

Bezoek markt en Synagoge in Enschede. 

Op de terugreis bezoeken we nog het Mosterdmuseum in 

Doesburg, waarna we de reis voorzetten voor ons 

afscheidsdiner. 

De kosten voor deze meerdaagse reis bedraagt 580,-- euro 

per persoon. Toeslag voor eenpersoonskamer 60,-- euro     

VOL = VOL  

We vertrekken zondag 26 juni en komen vrijdag 1 juli weer 

terug. 

Indien u belangstelling heeft, kunt u zich inschrijven op 

maandag 14 maart 2022 van 10.00 tot 11.00 uur in de Mand (Caleidoscoop), Jan Steenstraat 23 te 

Vlijmen-Vliedberg. 

Deze meerdaagse reis is bedoeld voor 55 plussers uit de Gemeente Heusden die zelfredzaam zijn. 

Wilt u meer weten over deze meerdaagse reis bel dan 073-5118075 (Meriam van Mierlo) 

 
Seniorencarnaval:  Bericht van de 55+ commissie Zaandhaozenlaand. 

Na een periode van onzekerheid, “zou het wel kunnen, zou het niet kunnen?”, onze gezellige 

carnavalsmiddag, hebben wij besloten om deze middag te gaan verzetten naar een later moment.   

Waarom? Om de simpele reden dat wij zuinig zijn op onze senioren en het nu nog te vroeg vinden om 

veel risico te lopen. We laten jullie zo snel mogelijk een nieuwe datum horen, waarop we het 66 jarige 

jubileum met de 55+-ers willen vieren.  

Alaaf,  

De commissie 55+ senioren Zaandhaozenlaand   

 

 



Paas-workshop decoupage op 14 maart om 13.30 uur 

Decoupage is een manier om een object te decoreren door er uitgeknipte motieven op te plakken 
Dit kan op meubels, porselein, glas enz. 
Wij gaan deze middag een glazen pot decoreren met paasmotieven, zodat je iets leuks hebt om met 
Pasen de paaseitjes in te doen. 
Je hoeft hier niet handig voor te zijn, iedereen kan dit. 
Wel zelf een schaartje meebrengen. 
Kosten zijn € 7.50 incl. het materiaal en een kopje koffie/thee met wat lekkers. 
 

 

 

 
 

Inleverstrook voor workshop decoupage op 14 maart 2022   aanvang: 13.30 uur 

 
Inschrijven bij Mirjam van Sluisveld, van Altenastraat 11 (€ 7,50 p.p.) 

 
Graag inleveren vóór 6 maart 2022 
 
Naam………………………………………………………………………. Aantal pers……………….. 
 
Adres……………………………………………………………………………………….. 
 
Tel…………………………………………………………………… Bijgevoegd € ………………… 

 
 
 
 


