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Activiteiten juli 2022: 

 Kienen op woensdag 13 juli 2022, aanvang 13.30 uur 

 Bezoek Heemtuin Heusden op vrijdag 15 juli, vertrek 13.30 uur d’n Elshof 

 Maandelijkse fietstocht op 3e woensdag, 20 juli 2022, start 9.00 uur 

 Fietstocht voor de liefhebbers + 85 km op 13 of 27 juli, naar gelang de weersvoorspellingen. 

 
 
Van de bestuurstafel: 
 

 De schoolvakanties staan voor de deur en voor de senioren breekt een moeilijke tijd aan, 
kinderen en kleinkinderen gaan op vakantie, de buren op vakantie. De activiteitencommissie 
heeft toch enkele activiteiten georganiseerd.  

 De zomerschool senioren gemeente Heusden heeft een programma samengesteld voor de 
periode 1 t/m 12 augustus waar u zich voor kon opgeven. 

 Deze maand geen ONS, maar wel een nieuwsbrief en een update van ons bekende beleef-, 
lees en boek. 

 Voor het bestuur ook vakantieperiode, geen vergaderingen, maar zoekt u contact met een van 
de bestuursleden, dat kan altijd, u weet hen wel te vinden. 

 

Naamvoering KBO of toch een andere naam …………….(in de volksmond) 
 

Onze naam van de vereniging is in de statuten vastgelegd als Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling 

Elshout. 

Binnen het bestuur komen steeds meer signalen binnen of de naam KBO nog past in deze tijd van 

2022. Is het aantrekkelijk voor jonge senioren om lid te worden. 

Ze worden nog liever niet aangesproken met “Ouderen maar als 

het dan toch moet liever Senioren” De “K” van katholiek past 

zeker in de traditie van Elshout en van Brabant bij ouderen, maar 

we weten ook dat veel mensen niet meer praktiserend kerken. 

Onze hoofdafdeling KBO Brabant worstelt hier ook mee en tijdens 

de voor- en najaarvergadering van KBO Brabant komen daarover 

signalen naar voren. 

KBO Brabant heeft een werkgroep ingesteld om dit verder uit te 

werken. 

Enkele van onze KBO afdelingen in de gemeente Heusden, 

hebben inmiddels hun naam gewijzigd in een meer in deze tijd 

passend jasje. 

Het bestuur heeft in haar bestuursvergadering daarover elkaars 

meningen gedeeld en wil natuurlijk daar ook de leden bij 

betrekken middels de Nieuwsbrief en hun reacties te ontvangen 

en een prijsvraag uit te schrijven voor een passende naam in de 

praktijk. Iedere reactie is voor ons waardevol tot het behouden 



van de naam KBO , dan wel een passende andere naam in de volksmond anno 2022 en volgende 

jaren. Het bestuur stelt voor de naam te wijzigen in “Seniorenvereniging Elshout”. 

Maar bovenal dagen wij u uit voor een passende andere naam of gewoon het bij het oude te laten. 

Laat het ons weten voor 15 juli 2022. 

Let wel. De statuten worden niet gewijzigd en wij blijven lid van KBO Brabant. 

Wordt vervolgd ……………… 

 

Bezoek aan de Heemtuin, Molenstraat 7 in Heusden op 15 juli 

De tuin staat in bloei en met een gids wandelen we er rond en krijgen uitleg over al wat er groeit en 
bloeit. Natuurlijk is er tijd voor een kopje koffie. 
We gaan gezamenlijk op de fiets om 13.30 uur vanaf d’n Elshof. 
Wil  je op eigen gelegenheid, zorg dan dat je om 14.00 uur bij de ingang van de tuin bent. (adres zie 
boven) Kosten: € 2.50 incl. koffie/thee 
Aanmelden vóór 1 juli bij Myriam van Sluisveld, van Altenastraat 11, Elshout. 
 
 

Terugblik Aspergediner.  
 
Het aspergediner op 3 juni was een groot succes. Maar liefst 
38 mensen aan twee lange tafels lieten het zich goed 
smaken. Happaz catering had zich werkelijk uitgesloofd om 
het iedereen naar de zin te maken. 
De tafels waren mooi gedekt met kaarsen, een bloemetje en 
natuurlijk een mooi servies met “gouden” bestek. 
Het cateringbedrijf deed zelf de bediening zodat er niemand 
van tafel hoefde om mee te helpen. Ook voor de vegetarische 
eter was gezorgd. 
Een aspergesoep vooraf, gevolgd door gebakken krieltjes 
met uiteraard asperges met een sausje, ham en ei en een 
overheerlijk toetje van chocolademousse met slagroom 
versierd met advocaat, aardbeien, een eetbaar bloemetje en 
een blaadje munt. 
Iedereen ging tevreden naar huis en was vol lof over het eten 
en de bediening. 
 

 

Fietstocht voor de liefhebbers (85 km) 

 

Bewegen is gezond. Met onze maandelijkse fietstocht van 45 km maken we al vele leden blij. Een 

mooi uitgezette tocht met halverwege even uitrusten met koffie/thee. 

In het verleden, voor Corona, werd ieder jaar al een fietstocht van 80-90 km uitgezet. Om de 20 km 

een rustpauze en iedereen neemt zijn/haar lunchpakket met koffie/frisdrank mee voor onderweg. 

Ook dit jaar willen Ben en Tini een verrassingstocht uitzetten op woensdag 13 of 27 juli, afhankelijk 

van de weergoden. Vertrek  om 9.00 uur bij d’n Elshof. 

Verderop vindt u een inschrijfformulier, inleveren voor 5 juli. 

 

Terugblik jaarlijkse fietstocht 15 juni. 

 

Fietsen met leuke stopplaatsen. 38 leden hadden zich aangemeld. 
Een hele dag op pad met regelmatig een stop voor een consumptie/lunch. 
Het weer zat mee dus de jas of vest kon al snel uit. 
 
De KBO vlag aan de fiets, het veiligheidsvest aan en daar vertrokken zij in kleine groepen. Dit ook 
voor eigen veiligheid. De tocht ging via polder en duinwegen naar de eerste stop in Helvoirt.  
Na de koffie/thee ging het verder richting Assisie voor een wandeling door het park waar genoeg te 
zien is. De tafels waren al gedekt voor de lunch, die geserveerd werd door de bewoners van Assisie.  



Ook cadeau-artikelen, gemaakt door de bewoners waren te koop. In het park vind je een  snuffel 
winkel met gebruikte goederen, kleding, papier scheppen en hout bewerking. Er is een dierenpark, 
een moestuin en een kapel. En voor wie geïnteresseerd is in de historie van het park, die kan terecht 
in het historisch centrum. Kortom je kunt er best een tijdje vertoeven.  
De bedoeling was om ook nog een uurtje te kegelen bij de plaatselijke kegelclub die daar zijn 
kegelbanen heeft. Helaas waren zij het vergeten en kon dit niet doorgaan, wat met het mooie weer 
nog zo erg niet was. Nu kon er nog een extra wandeling gemaakt worden 
Hierna ging het weer op de fiets van Biezemortel via Udenhout door de duinen naar Loon op Zand 
voor een frisse consumptie.  
Na hier een half uurtje gezeten te hebben werd de tocht vervolgd door de duinen naar Waalwijk.  
De laatste stop was bij de ijscoman bij het Lido park en met die warmte, waar we mee geboft hadden 
die dag, was iedereen wel in voor deze verfrissing.  
Dit was dan ook de laatste stop en kon het richting Elshout waar om 17.00 uur afscheid van iedereen 
genomen kon worden. 
Iedereen had het over een leuke dag en sprak er met verwondering over dat het mogelijk geweest 
was voor € 15.- KBO Elshout heeft nog meer leuke activiteiten in het vooruitzicht. 
Kijk maar eens op de website  www.kbo-elshout.nl  

 
Wie gaat er mee naar Jeugdcircus Il Grigio?.  ( Snel reageren aub) 

Bij voldoende deelname (minimaal 25 personen) gaan we op maandag 8 augustus naar het 
jeugdcircus in Haaren 
De kosten bedragen 10 euro per persoon en we reizen met eigen vervoer dus zoveel mogelijk samen 
in een auto.  Consumptie is voor eigen rekening. (neem een flesje water mee) 
Vertrek is 12.45 uur vanaf Elshof. Opgeven vóór 3 juli bij Myriam, van Altenastraat 11, Elshout 

 
 

 
 
Bezoek Heemtuin 15 juli.            Inleveren vóór 1 juli – van Altenastraat 11, Elshout 
 
Naam………………………………………………… Aantal pers……………… 
 
Adres………………………………………………………………………………… 
 
Fietst met de groep   0      Gaat zelf rechtstreeks naar Heusden   0  
 
Tel…………………………………………………… Bijgevoegd  €  …………………….. 
 

 

 
 

Inschrijfformulier fietstocht 85 km voor de liefhebber. 

Naam:…………………………………………….,  aantal personen ……………. 

emailadres: …………………………………………….  Tel. ……………………. 

Inleveren bij Jan van Oijen, Kerkstraat 34B, Elshout vóór 5 juli 2022. 

 
 
Naar het circus op 8 aug. Vertrek 12.45 uur. Inleveren vóór 3 juli - van Altenastraat 11, Elshout 
 
Naam…………………………………………………………………..Aantal pers……………….. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………. 
 
Rijdt zelf  0          kan evt nog ………………..personen meenemen. 
 
Geen vervoer wil meerijden  0                    Bedrag bijgevoegd…………………. 

http://www.kbo-elshout.nl/

