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Activiteiten juli en augustus 2022. 
 

 Maandelijkse fietstocht op 3e woensdag 17 augustus, start 9.00 uur 

 Kienen: in augustus geen kienen, wel op 14 en 28 september. 

 Fietstocht voor liefhebbers op woensdag 27 juli, vertrek 9.00 uur (85 km). 

 Etentje Italiaans op vrijdag 2 september (zie verderop voor opgave) 

 
Van de bestuurstafel: 

 

 Veel plezier de komende periode 1 t/m 12 augustus als je 
deelneemt aan de activiteiten georganiseerd door de 
Zomerschool. Sjan en Els zitten namens KBO Elshout in de 
werkgroep zomerschool en hebben ook enkele activiteiten 
georganiseerd voor de zomerschool. Een compliment 
namens KBO. 

 De kennisgevingen van overlijden van onze leden laten wij 
bezorgen door de bezorgers van de ONS en nieuwsbrief. In 
de meeste gevallen is het overlijden al bekend bij onze leden 
en de papieren kennisgeving komt veelal als mosterd na de 
maaltijd. Daarom zal voortaan de kennisgeving van overlijden 
digitaal naar de leden worden verzonden. Van bijna iedereen 
heeft KBO het emailadres en is je emailadres gewijzigd de 
laatste maanden, laat ons het even weten, dan wordt het 
aangepast. Hiermede ontlasten wij onze bezorgers een extra 
ronde. 

 In de laatste nieuwsbrief is aan U een oproep gedaan om een 
reactie te geven om de huidige naam KBO afdeling Elshout 
zo te laten of te wijzigen in …….. . U was uitgenodigd om een 
(nieuwe / aangepast naar deze tijd) naam in te sturen. 
Slechts enkelen hebben een reactie gegeven. 

 Binnen het bestuur heeft een herverdeling van taken 
plaatsgevonden na het afscheid van Piet. Harrie van Venrooij heeft inmiddels de functie van 
penningmeester ingevuld en Ingrid Veldkamp gaat de functie van secretaris invullen. 
Het secretariaatadres blijft: De Omloop 6, 5154 BD Elshout. 

 
Vrijdag 2 september 12.30 uur. Viva Italia.                
 
Het is weer tijd voor een etentje en deze keer halen we dat uit Italië. 
Wat precies verklappen we nog niet, maar iedereen lust vast wel macaroni, 
spaghetti, lasagna, of wel: een pasta gerecht. We hopen dat jullie er ook zin in 
hebben. De kosten:  een driegangen diner voor € 15.-  
Aanvang 12.30 uur in d’n Elshof. 
 
 



KBO Elshout op bezoek in de Heemtuin.  

 
Een plek waar verleden en heden, natuur en cultuur elkaar 
verbinden. 
In het vestingstadje Heusden ligt een heemtuin en daar zijn 
leden van KBO Elshout op 15 juli naar toe geweest om van 
een gids meer te horen, zelf te ontdekken en te genieten. Deze 
tuin, zo dichtbij en voor velen toch nieuw, midden in het stadje, 
was een mooie verrassing. Na de ontvangst met koffie/thee en 
uitleg over het ontstaan van de tuin was het tijd om zelf te 
ontdekken. De gids liep mee om nog verder te vertellen over 
de soorten planten, bomen en struiken die er stonden. Door 
het ontwerp en de beplanting zie je hier de natuur uit de 
vroegere omgeving. In het oude rivierenlandschap rond 
Heusden liggen de hoge stroomruggen en de lage 
komgronden. Het verschil in gebruik van die gronden vind je in 
de heemtuin terug. De beplanting is afgestemd op de 
grondsoort en bodemstructuur. In de tuin ligt ook een speciale 
geur-, geluid- en tastroute. Planten werden vroeger in vele ambachten gebruikt. Zo is er ook een vak 
“oude ambachten” met voor de geneesheer kruiden en voor de kleermaker verfplanten. Je vind er ook 
nog oude fruitrassen en zelfs de imker heeft er een plekje met zijn bijenkasten. Alles wat de tuin aan 
groente, fruit etc. opbrengt is tegen een vrijwillige bijdrage te koop. De tuin wordt volledig gerund door 
vrijwilligers die daarvoor alle lof krijgen want het is een mooi cadeautje, zeker voor de mensen die 
rond die tuin wonen. Ze kunnen ervan genieten en hoeven er niets voor te doen. Een mooi rustpuntje 
zo midden in het stadje. 
 
 
 
 

Opgeven vóór 20 augustus bij Myriam van Sluisveld,  Van Altenastraat 11  

 
Etentje Viva Italia: 2 september 2022 
 
Naam: …………………………………………………………….Aantal pers: ………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………… 
 
Tel: …………………………………. Bijgevoegd:  € ………………………. 
 


