
 
KBO - ELSHOUT

secretariaat: de Omloop 6
5154 BD ELSHOUT

Email:         kbo.elshout@gmail.com
Website:    www.kbo-elshout.nl

DE Belangenvereniging

voor Senioren

KBO - ELSHOUT

secretariaat: de Omloop 6
5154 BD ELSHOUT

Email:         kbo.elshout@gmail.com
Website:    www.kbo-elshout.nl

DE Belangenvereniging

voor Senioren  
Bankrekening: NL 81 RABO 0112 6798 11

NIEUWSBRIEF no. 5,
24 mei 2022

(volgende nieuwsbrief komt
uit Di. 26 juli 2022)

Telefoon secretariaat: 0416375185 of 0681931854

 

Activiteiten: 

 Fietsen: Jaarlijkse fietstocht: 15 juni 2022. Voor 

informatie zie verderop in deze nieuwsbrief. 

 Kienen: elke 2e en 4e woensdag van de maand, 8 en 15 

juni (aanvang 13.30 uur).  

 Wandelen: vanwege de zeer geringe animo, wordt het 

maandelijks wandelen voorlopig gecanceld. Wij hopen 

dit t.z.t. weer op te kunnen starten.  

 Asperges diner: 3 juni 2022, aanvang 12.30 uur. Voor 

informatie zie verderop in deze nieuwsbrief. 

 Zomerstukjes maken, maandag 13 juni 2022, aanvang 

09.30 uur. Voor informatie zie verderop in deze 

nieuwsbrief. 

 Tas pimpen op 20 juni 2022, aanvang 19.00  uur. Voor 

informatie zie verderop in deze nieuwsbrief. 

 
 
Van de bestuurstafel: 
 

 Onze structurele maandelijkse bestuursvergadering heeft op 18 mei 

niet plaatsgevonden. Op deze dag was de kring bedevaart in 

Elshout en heeft iedereen zijn/haar steentje bijgedragen bij de 

bediening van de koffie/thee in ’t Rad na de eucharistieviering, 

waarin onze geestelijk adviseur van KBO Brabant Zeereerwaarde 

heer Wim Kalb voorging. 

 Onze eerstvolgende vergadering staat nu gepland op woensdag 8 

juni 2022. 

 Vanwege te weinig animo voor het maandelijkse wandelen, wordt 

dit voorlopig in de ijskast gezet. Het bestuur hoopt, dat het tij weer 

zal keren. 

 Verder worden de komende weken een aantal activiteiten uitgerold 

door de activiteitencommissie, zie verder in de nieuwsbrief. Dus 

voldoende te doen binnen onze KBO afdeling.  

 KBO Elshout heeft een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn 

op zondag 26 juni a.s. bij de eucharistieviering en receptie van 

Pastoor Hedebouw, die de parochie Wonderbare Moeder gaat 

verlaten en een nieuwe uitdaging aangaat als pastoor van de 

parochie Heilige Willibrordus te Deurne. 



 

 

Hou je van asperges? Dan is het Pinkster diner wat 

voor jou. 

 
Voor 3 juni, het gezellig samen eten voor Pinksteren hebben we 

een mooi menu samen kunnen stellen met als hoofd ingrediënt:  

asperges. 

De tafels worden feestelijk gedekt door het cateringbedrijf.   
Lekker eten en goed gezelschap, wat kun je nog meer verlangen. 
We starten om 12.30 uur  met een heerlijk soepje en 
dan…………………………. 
Kosten zijn € 17.50 per persoon. 
 
Wil je mee eten, lever dan je briefje  met het verschuldigde bedrag in vóór 30 mei bij 
                                      Myriam van Sluisveld, van Altenastraat 11 
 

 
 

 

Jaarlijkse fietstocht start op 15 juni om 9.00 uur bij d’n Elshof. 
 
Er is een prachtige route uitgezet van ongeveer 45 km met regelmatig een stop voor een consumptie, 
een lunch of een activiteit. 
Voor de lunch wordt gezorgd en bij iedere stop krijg je één consumptie. Wil je meer dan mag dat van 
eigen geld. 
 
In principe kan de beurs die dag gesloten blijven. 
We vertrekken om 9.00 uur vanaf het pleintje en hopen voor 17.00 uur weer thuis te zijn. 
Wij dragen tijdens het fietsen ons veiligheidshesje. 
 
De kosten voor deze dag zijn € 15.- per persoon. 
Ga je mee, dan graag je briefje inleveren vóór 10 juni bij Myriam van Sluisveld, van Altenastraat 11. 

 
 

Tas pimpen op 20 juni om 19.00 uur in d’n Elshof.      
  
Een stoffen tas gaan we pimpen door deze te versieren met knopen, 
borduurgaren enz. 
 
Zie foto.    Voor tas en materiaal wordt gezorgd. Wel zelf een schaartje, 
naald, borduurnaald en klosje wit of zwart garen meenemen. 
Kosten zijn € 7.50 incl. een consumptie. 
 
Er is een mogelijkheid om een extra tasje te maken, kosten € 5,00. 
Doe je mee, dan graag je briefje, incl. bedrag,  inleveren vóór 10 juni bij 
Myriam van Sluisveld, van Altenastraat 11  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zomerstukje maken in d’n Elshof 
 
maandagochtend 13 juni van 9.30 tot 11.30 uur, 

 
We gaan een zomerstukje maken van natuurlijke materialen. 
Iedereen maakt zijn stukje zoveel mogelijk zelf, indien nodig: er is hulp aanwezig. 
De koffie of thee staat klaar.  
Meebrengen; een diep bord of een lage schaal. 
Niet vergeten een  schaar of snoeischaar, u mag ook zelf groen meebrengen. 
Tweede stukje maken is mogelijk. 
 
U kunt zich aanmelden door onderstaande strook in te vullen en met 
€ 7.50 in gesloten enveloppe in te leveren vóór maandag 6 juni bij: 
Els Klerks, Scheidingstraat 20 A Elshout  
Voor meer informatie bel: Els Klerks, 0416-376261. Of mail elsklerks@hotmail.com 

 

 
 
Maken van zomerstuk op 13 juni 2022. € 7,50 per persoon. Inleveren vóór 6 juni 

 
Dhr/Mevr : ……………………………………………………………………  
 
Tel…………………       Betaald: …………… 

 

 
 
Pinkster diner op 3 juni, € 17.50 per persoon. Inleveren vóór 30 mei, van Altenastraat 11. 
 
Naam…………………………………………………………………………..Aantal 
pers…………………………. 
 
Adres…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel…………………………………………………………………..Bijgevoegd  € ……………………………. 

 

 
 
Jaarfietstocht op 15 juni, € 15.00 per persoon. Inleveren vóór 10 juni, van Altenastraat 11. 
 
Naam………………………………………………………………………………….Aantal 
pers……………………… 
 
Adres………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel ……………………………………………………………Bijgevoegd € ………………………………. 
 

 
 
 
Tas pimpen op 20 juni om 19.00 uur. Inleveren vóór 10 juni, van Altenastraat 11. 
 
Naam……………………………………………………………………………………Aantal 
pers…………………….. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel……………………………………………………………..…Bijgevoegd €………………………………… 


