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Activiteiten: 

 Kienen op woensdag 12 en 26 oktober 2022, aanvang 
13.30 uur 

 Kaarten op vrijdag 14 en 28 oktober 2022 

 fietsen op  woensdag 19 oktober, vertrek 9.00 uur 

 workshop herfststukje op  maandag 10 oktober, aanvang 
9.30 uur 

 informatiemiddag 7 oktober, aanvang 13.30 uur 

 excursie firma Goesten op dinsdag 18 oktober om 14.00 
uur 

 

Van de bestuurstafel: 
 

 kortingen bij winkels met KBO ledenpas, binnenkort weer 
bijgewerkt,  raadpleeg onze website. 

 van alle activiteiten worden foto’s gemaakt, welke je kunt terug kijken op onze website 
www.kbo-elshout.nl . 

 ben je op zoek naar een helm voor je e-bike? Bas van Doorn tweewielers, Vliedberg  en 
fietsenzaak Pelders in Drunen geven 10% korting bij aankoop en overleggen van KBO-pas en 
legitimatiebewijs. 

 stapje-voor-stapje naar digitaal aanmelden voor activiteiten en betalen contant via invulstrook 
of betalen via bank. Op de invulstrook wordt de mogelijkheid geboden om geld contant bij te 
voegen of zelf het geld overmaken via de bank. 

                          
 

Herfststukje maken in D’n Elshof op maandag 10 oktober, aanvang 9.30 uur 
 
Wij gaan een herfststukje maken van natuurlijke materialen en verse bloemen. Iedereen maakt zijn 
stukje zoveel mogelijk zelf, er is hulp aanwezig. De koffie of thee staat klaar.  
Meebrengen; mandje, schaal, bord, een snoeischaartje, mesje en tangetje. Er is voldoende groen 
aanwezig, maar u mag zelf ook groen meebrengen. Een tweede stukje maken is mogelijk. 
 
U kunt zich aanmelden door bijgaande strook in te vullen en met 
€ 7.50 in gesloten enveloppe in te leveren voor maandag 3 oktober 
bij: 

Els Klerks Scheidingstraat 20 A Elshout  
Voor meer informatie bel: Els Klerks, 0416-376261. Of mail 
elsklerks@hotmail.com 
 
 

 

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


Opfrissen verkeersregels voor senioren 

De regering komt regelmatig met nieuwe verkeersborden. 

Maar weet u eigenlijk wel wat de bestaande borden ook 

alweer betekenen? Het is ook al weer zo lang geleden dat u 

uw rijbewijs hebt behaald. Intussen zijn er verkeersregels 

veranderd en is de intensiteit van het verkeer enorm 

toegenomen. 

Dat kan leiden tot onzekerheid in het verkeer. Met de 

vernieuwde korte theoriecursus van Veilig Verkeer 

Nederland (VVN) bent u in enkele uurtjes weer helemaal bij. 

In de nieuwe cursusvorm krijgt u een verkeerstheorie met 

uitgebreide informatie over de nieuwe regels en andere 

aanpassingen in het verkeer. Met slechts een paar uur 

theorie bent u weer helemaal op de hoogte van alles wat u 

als verkeersdeelnemer moet weten. 

Het theoriegedeelte is net als het kopje koffie of thee geheel 

gratis. 

Na het theoriegedeelte kunt u zich opgeven voor een 

praktijkrit van 1 uur, die op een later tijdstip met een 

erkende rijinstructeur en in uw eigen auto zal worden 

gereden. 

De kosten hiervan zijn voor u laag, omdat voor de rit een 

bijdrage wordt gevraagd van slechts € 20 euro. Dit is 

bedoeld als bijdrage in de kosten voor o.a. de rij-instructeur. 

Scootmobielcursus 

In de gemeente Heusden maken steeds meer senioren gebruik van een scootmobiel: al dan niet 

zelfstandig aangeschaft of in bruikleen via de WMO. Met een scootmobiel kunnen mensen langer 

zelfstandig wonen, zelf boodschappen doen en hun familie, vrienden of kennissen bezoeken. We 

horen dat senioren moeite hebben met de verschillende functies van de scootmobiel en ook dat de 

verkeersregels voor hen niet duidelijk zijn. 

Samen met Seniorenschool Heusden organiseren we een eendaagse cursus waarbij uitleg wordt 

gegeven over de scootmobiel en tips worden gegeven over het manoeuvreren en het parkeren van de 

scootmobiel en de behendigheid bij op- en afritten. VVN afdeling Heusden geeft uitleg over de 

verkeersregels. 

Voor informatie over tijdstip, locatie en inschrijven van deze bovenstaande twee cursussen kunt 

terecht op onze website: https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/heusden 

 

Op bezoek bij Harrie Goesten AGF dinsdag 18 oktober 14.00 uur. 

 

Op dinsdag 18 oktober zijn we uitgenodigd om dit bedrijf te bezoeken. 

We krijgen uitleg over het ontstaan van het bedrijf en daarna een rondleiding door de vele ( koude) 

hallen. Iedere hal heeft een andere temperatuur, want niet alle groenten, fruit en exoten moeten even 

koud bewaard worden. 

Vanwege het vele personeel dat gebruik moet maken van de kantine kunnen we er geen koffie 
drinken maar d’n Elshof is die middag open dus wie wil kan daar nog iets gebruiken . 
Ga je mee, kom dan niet in je bloesje maar zorg dat je iets warms aan hebt. 
We verzamelen om 14.00 uur voor het terrein van de firma Goesten, d’Oultremontweg 16a. 

https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/heusden


Er zijn geen kosten aan verbonden maar we willen wel graag weten wie er mee gaat. 

 
Aanmelden voor 10 oktober met het aanmeldstrookje bij Myriam, van Altenastraat 11 
Of even een telefoontje naar Joke  06.14516297 
 

BELANGRIJK – BELANGRIJK –BELANGRIJK – BELANGRIJK  
 
Informatiemiddag met een hapje en een drankje op vrijdag 7 oktober 13.30 uur in d’n Elshof. 
 
Het is altijd handig om te weten bij welke instantie van de gemeente  Heusden je moet zijn voor bv 
aanvraag huishoudelijke hulp,  aanvraag van een rolstoel/rollator, taxivergoeding, kwijtschelding van 
Gemeentelijke belastingen, Gehandicapten ParkeerKaart, enz. 
Deze middag komen 3 medewerker van Bijeen daarover vertellen en vragen beantwoorden. 
Ook is mevrouw Schrover vanuit KBO Brabant aanwezig om nog aanvullende informatie te geven over 
wat er mogelijk is als je lid bent van KBO en vragen hebt over zaken Zorg en Welzijn en 
hulp/ondersteuning nodig hebt om zo’n aanvraag bij de gemeente te doen. 
Denk hierbij aan collectieve ziektekosten, energie, belastingvragen, bezwaarschriftenprocedures enz. 
Kortom: dit wordt een interessante middag waar je veel informatie krijgt die zeker nog eens van pas 
kan komen. Koffie en een hapje en drankje zijn voor rekening KBO. 
Aanmelden vóór 3 oktober middels het betreffende antwoordstrookje bij: 
Myriam, van Altenastraat 11, of een telefoontje naar Joke 06.14516297 
 

Ruilbeurs dubbelen kaarten om het plakboek 25 jaar gemeente Heusden 

compleet te maken. 
Bij diverse supermarkten binnen de gemeente Heusden kun je bij aankoop van iedere € 10,00 een 

setje kaarten krijgen voor het fotoplakboek. 

Het is net zo als onze klein-kinderen een plakboek proberen compleet te krijgen van bv 

spelers/speelsters Sc Elshout. Ze verzinnen alles. 

Zo proberen wij daar ook een hulpje voor de spaarders te zijn door de mogelijkheid te bieden om de 

dubbelen bij het bestuur in te leveren en wij organiseren een ruilbeurs om iedereen tevreden te 

kunnen stellen met een compleet fotoboek van de gemeente Heusden. 

 

 

 

Inleverstrook voor het maken van herfststuk 

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

O        Betaald contant bij inlevering van deze strook.                               Ingesloten:  €  7,50 

O         Heeft het verschuldigde bedrag overgemaakt aan KBO – Elshout:                                   

bankrekening NL 81 RABO 0112 6798 11 

 

 



 

 

 
 
Bezoek Goesten AGF 18 oktober 14.00 uur 
 
Naam………………………………………………………………………..Aantal pers…………………. 
 
Adres…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel……………………………………… 
 
 
 

 

 
Informatiemiddag op 7 oktober 13.30 uur 
 
Naam…………………………………………………………………………………………Aantal 
pers……………………….. 
 
Adres………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 
Tel…………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
 

 

 

 
 

           
 

 


