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Activiteiten: 

 fietsen op 21 september 2022, vertrek om 9.00 uur bij d’n Elshof 

 kaarten op 9 en 23 september 2022, inschrijven vanaf 18.30 uur, start 19.00 uur 

 kienen op 14 en 28 september 2022, aanvang 13.30 uur,  

 3 gangendiner Italiaans, vrijdag 2 september, aanvang 12.30 uur 

 herfstkrans maken op maandag 19 september, aanvang 13.30 uur 

 Kiekeboe op 7 september aanvang 13.30 uur 

Van de bestuurstafel: 

 De rabo clubactie: Onze vereniging 

heeft zich ook dit jaar weer aangemeld 

voor de Rabo Clubactie en we zijn 

toelaten. 

Wij hopen ook dit jaar weer op de vele 

stemmen van de Raboleden onder onze 

leden. Met het geld kunnen we toch 

maar mooi weer activiteiten organiseren 

voor onze leden en daarmee de 

onkosten laag te houden. 

Jullie kunnen stemmen van 5 t/m 27 

september a.s. We rekenen op jullie!! 

 Kienen. Tijdens onze 

bestuursvergadering 17 augustus jl. zijn 

Rini Pulles en Rina Brok (de 

organisatoren van de maandelijkse kien 

middagen) op de koffie geweest. Wij 

hebben met elkaar de kien 

bijeenkomsten geëvalueerd en zien dat 

het aantal deelnemers gestaag stijgt. 

Men hoeft niet persé lid van KBO Elshout te zijn voor deelname. Wij zien graag nog meer 

inwoners van Elshout deelnemen aan deze ontspannings activiteit met leuke prijzen. Ook 

afgesproken om voortaan in de maanden juni, juli en augustus niet 1 maar 2 kien middagen te 

organiseren. De prijs voor het kienformulier + gratis 1e kopje koffie blijft hetzelfde en de 

waarden van de levensmiddelenpakketten (de mandjes) worden iets verhoogd. 

Al met al de moeite waard om een middagje te gaan kienen. 

 Kaarten. De Rik en Joker kaartavonden gaan weer van start. De openingsavond is vrijdag 9 

september. De zaal is open vanaf 18.30 uur en het kaarten vangt aan om 19.00 uur. 

De organisatie van het kaarten is weer in handen van Betsie van der Lee en Gerard Vermeer. 

Voor meer info zie verderop ….. 

 



Waarschuwing politie voor nieuwe oplichtingstruc. 

 
Wie binnenkort iemand met een chocoladereep en cadeaubon voor zi jn deur  ziet staan, 
moet oppassen dat hi j geen slachtoffer wordt van oplichting. Het l i jkt nameli jk een goed 
bedoeld presentje, maar de politie in Den Haag waarschuwt voor deze nieuwe gehaaide 
oplichtingstruc.   

Het is makkeli jk om er in te trappen, want 
de oplichter draagt een uniform van een 
bekend postbedri jf. Hi j belt bi j zi jn 
slachtoffer aan met een pakketje in de 
hand. Op het doosje staat de naam van de 
bewoner, waardoor het een persoonli jk 
cadeautje l i jkt. "Maar vaak schri jft hi j dat 
ter plekke snel op aan de hand van uw 
naambordje", legt de politie uit. 
Eenmalige frankeerkosten 

In het doosje zit een reep chocolade, een 
cadeaubon van een winkel ter waarde van 
150 euro en een brief. De bezorger maakt 
de bewoner wi js dat het pakketje niet was 
gefrankeerd en dat er eenmalig 1,50 euro 
frankeerkosten moet worden betaald voor 
het pakketje kan worden overhandigd.  
De bezorger heeft een pinapparaat bi j 
zich, maar als de bewoner probeert te 
pinnen lukt de betaling niet. De oplichter 
heeft de pincode dan al gezien. Hi j schiet 
het slachtoffer te hulp, die 
nietsvermoedend zi jn pinpas overhandigt. 
Met de hulp van de bezorger lukt de 
betaling wel. Het slachtoffer kri jgt het 
cadeautje en zi jn pas terug. Althans dat 
denkt hi j, want de pas bli jkt in de 
tussenti jd te zi jn verwisseld met die van 
een eerder slachtoffer. 
LET OP: "Als u uw bank belt, bli jkt dat er al geld van uw rekening is gehaald. Omdat zi j 
het voorzien hebben op de ouderen en deze vaak niet actief zi jn op sociale media, 
vragen wi j u dit door te geven aan uw oudere buren, kennissen en familieleden", aldus 
de politie. 
 

 

De KBO Rik- en Jokeravonden gaan weer van start in d’n Elshof. 

 

Onder leiding van Betsie van der Lee en Gerard Vermeer starten de rik- en jokeravonden weer vanaf 

september. De afgelopen 2 jaar hebben wij geen volledig seizoen kunnen draaien, vanwege Corona. 

We hopen dat we ervoor gespaard blijven. 

Voor 2022 zijn dit de volgende data: 

 vrijdag 9  en 23 september 

 vrijdag 14 en 28 oktober 

 vrijdag 11 en 25 november 

 vrijdag 9 en 23 december 

De zaal is open vanaf 18.30 uur. Het kaarten begint om 19.00 uur. 

Houdt u van kaarten (Rikken of Jokeren), U bent van harte welkom. 

https://www.facebook.com/politieloosduinen/posts/pfbid02wpkd7pKqzVHBZJuYyWz168rnPL2a5hcVdzdPegsQJVTfQg7C7x4upaHEABuDJ1Jpl


Herfstkrans maken op 19 september om  13.30 uur in d’n Elshof. 

We maken een herfstkrans met gedroogde en/of niet natuurlijke materialen zodat je er lang plezier van 

hebt. Je hebt keuze uit verschillende materialen en kleuren. 

Er is plaats voor 18 personen, dus snel opgeven is gewenst. 
Kosten € 7,50 incl een kopje koffie/thee met wat lekkers 
Opgeven voor 10 september bij Myriam van Sluisveld,  Van Altenastraat 11 
 
 
 

          
====================================================================== 
 
 

Inleverstrook herfstkrans maken op 19 september om 13.30 uur 
 
Naam…………………………………………………………………………..aantal pers……………………. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel………………………………………………….. Bijgevoegd € ………………………………………… 
 

 


