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Activiteiten: 

 kienen op woensdag 23 november, 14 en 28 

december 2022 

 kaarten op vrijdag 25 november, 9 en 23 december 

2022 

 fietsen: laatste rit was op 16 november jl. 

eerstvolgende maart 2023 

 kerststukjes maken op 12 december om 9.30 uur 

 kerstkrans voor buiten maken op 12 december om 

13.30 uur 

 kerstdiner op 17 december om 17.00 uur, zaal open 

om 16.30 uur 

 nieuwjaarsborrel op 6 januari 2023 (verdere info in 

nieuwsbrief december) 

 

Van de bestuurstafel: 

 De activiteitencommissie, het kienen en kaarten zijn 

volop bezig met vullen van de activiteitenkalender 

2023. Het moet weer een jaar worden met een veelzijdigheid van activiteiten voor alle leden, 

van 50+ tot 99 jaar. 

 Samen voetbal kijken naar de wedstrijden van het Nederlands elftal met een broodje Unox in 

de hand in d’n Elshof gaat niet door. 

 Vergaderschema 2023 voor het algemeen bestuur vastgesteld. 

 Beleidsplan 2023-2025  aan het voorbereiden door het algemeen bestuur voor vaststelling 

ALV 29 maart 2023. Wij staan daar in de komende nieuwsbrieven nader bij stil met 

onderwerpen, missie en doel van KBO Elshout, waar staan we voor, welzijn, zorg, veiligheid, 

bijdrage door KBO Brabant enz. enz. 

 Dank-je-wel voor onze vrijwilligers op 6 december voor de grote inzet het jaar door van onze 

vrijwilligers. Ze zijn zo belangrijk voor een vereniging en dat waarderen wij. 

 

Kerstconcert 11 december in Kerk St Jan Evangelist te Elshout. 

 Meerstemmig koor Confetti Marcanto uit Elshout presenteert met trots haar uitgebreide 

kerstrepertoire onder leiding van Klaartje van Veen en begeleiding van Carla Bons. Wij 



verzorgen met medewerking van enkele blazers van Fanfare EMM een optreden in de RK-

kerk St. Jan Evangelist te Elshout op zondag 11 december 2022. 

 Aanvang 16.00 uur, u bent van harte welkom. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage voor 

kerk en koor wordt gewaardeerd.  
 Wilt u na afloop nog nagenieten met een drankje, dan bent u welkom in 't Rad naast de kerk. 

 

Kerststukjes maken in d’n Elshof 
 

 Maandagochtend 12 december van 
9.30 tot 11.30 uur is het weer 
kerststukjes maken van natuurlijke 
materialen, zoals diverse soorten 
takken en kleuren groen en verse 
bloemen.  

 Iedereen kan een kerststukje maken 
voor zichzelf, maar er is uiteraard hulp 
aanwezig om jullie op weg te 
brengen, advies te geven of hoe het 
aan te pakken.  U mag ook zelf groen 
en versieringen meebrengen als u dit 
wenst. 

 Zelf wel een snoeischaartje of 
snoeitang mee brengen als je die 

hebt.  

 De  koffie of thee daar zorgen wij voor.  

 Indien men een tweede stukje wil maken, vragen we een extra bijdrage. Als u een tweede 
stukje wil maken dient u wel een schaal, mandje of bakje  mee te brengen. 

 
U kunt zich aanmelden door bijgaande strook in te vullen en met € 7.50 in gesloten 
enveloppe in te leveren voor maandag 5 december bij Els Klerks, Scheidingstraat 20 A 

Elshout. 0416-376261.  
of mail elsklerks@hotmail.com 

 

 
Korting bij zorgverzekeringen 

 
Via collectief Kbo-Brabant bij VGZ, CZ en Zilveren 

Kruis/Aon 
 

Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van Kbo-Brabant 
collectiviteitsvoordelen op uw zorgverzekering: VGZ, CZ en 
Zilveren Kruis/Aon. Premiekorting geven op de basisverzekering 
mag wettelijk per 2023 niet meer, maar op de aanvullende 
verzekering nog wel. Daarnaast krijgt u bij een aanvullende 
zorgverzekering van VGZ en de aanvullende zorgverzekering CZ 
Leden uw contributie voor Kbo-Brabant tot maximaal 25 euro per 
jaar vergoed. In de bijgaande ONS kunt u meer specifieke 
informatie vinden over kortingen en vergoedingen van de 
verschillende zorgaanbieders. 
 
Voor vragen kunt u bellen met de genoemde verzekeraars, maar 
Kbo-Brabant heeft ook een eigen helpdesk ingericht speciaal voor 
vragen over onze collectiviteiten: (073) 303 64 49. Op werkdagen 

bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur. 
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Dank je wel moment voor onze vrijwilligers op dinsdag 6 december 

Het is een goede gewoonte om één keer per jaar met de vrijwilligers van onze KBO-afdeling bij 

elkaar te komen en samen na te genieten van alle activiteiten van het afgelopen seizoen! 

Door uw enthousiasme en inzet is het mogelijk om een bloeiende KBO-vereniging te hebben en te 

behouden. 

Het is tenslotte een vereniging voor en met elkaar.  
Ook u beseft dit als geen ander; anders was u immers niet zo actief bij de vereniging betrokken. 
U ontvangt voor zover als mogelijk, een digitale uitnodiging. 

 

 

Kerstkrans maken op maandagmiddag 12 december om 13.30 uur. 
                                                  
Elshouts Kerstdùrp dus daar spelen we op in en gaan een mooie krans 
maken voor buiten. 
Binnen mag ook natuurlijk, maar dit materiaal kan prima buiten. 
Wil je er lichtjes in dan dit zelf meebrengen want we maken de krans 
zonder versiering omdat hij zo ook mooi is. Versiering kan achteraf 
aangebracht worden, lichtjes moeten tevoren.  
Het is niet moeilijk, dus iedereen kan het maken. 
Materiaalkosten incl. kopje koffie/thee € 7.50 
Aanmelden voor 6 december bij Myriam, Van Altenastraat 11. 

 

Kerstdiner op zaterdag 17 december om 17.00 uur. 
                                                  
 

Na 2 jaar geen kerstdiner georganiseerd te 
hebben kan het nu gelukkig weer. 
Wij zorgen voor prachtig gedekte tafels, een 
fijne sfeer en een heerlijk viergangendiner. 
En we hopen dat u daarbij aanwezig bent. 
De zaal gaat open om 16.30 uur. 
U kunt tevoren genieten van een glaasje 
glühwein of warme chocomel bij de kerststal 
van Kansrijk Elshout (bij d’n Elshof).   
Ook zullen dan de lichtjes in de kerstboom 
ontstoken worden. 
De kosten voor dit diner (excl. drankjes) is € 
17.50 per persoon. 
Moet er rekening gehouden worden met een 
dieet beperking dit even aangeven a.u.b. 

Opgeven kan tot 9 december bij Myriam, Van Altenastraat 11. 
 

Noteer alvast in de agenda. 
 
Nieuwjaarsborrel 6 januari, info in de volgende nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 



Kerstkrans maken op 12 december om 13.30 uur. Inleveren vóór 6 december bij Myriam, van 

Altenastraat 11. 
 
Naam……………………………………………………………………..Aantal pers………………… 
 
Telefoon:  …………………………………………………………………………………………………. 
 
Contant bijgevoegd  €………………………………………… 
 
                             of 
 
per bank onder nummer NL81RABO0112679811 onder vermelding van datum en aantal pers. 

 

Kerstdiner op 17 december 17.00 uur. Inleveren vóór 9 december bij Myriam, van Altenastraat 11. 

 
Naam……………………………………………………………………………..Aantal pers……………. 
 
Telefoon:  …………………………………………………………………………………………………… 
 
Contant bijgevoegd  €………………………………………… 
 
                             of 
 
per bank onder nummer NL81RABO0112679811 onder vermelding van datum en aantal pers. 

 
 
Evt. dieet beperking………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Kerststukjes maken op maandagochtend 12 december van 9.30 tot 11.30 uur van natuurlijke 
materialen, zoals diverse soorten takken en kleuren groen en verse bloemen.  
 
 
Naam……………………………………………………………………………..Aantal pers……………. 
 
Telefoon:  …………………………………………………………………………………………………… 
 
Contant bijgevoegd  €………………………………………… 
 
                             of 
 
per bank onder nummer NL81RABO0112679811 onder vermelding van datum en aantal pers. 
 
 

U kunt zich aanmelden door bijgaande strook in te vullen en met € 7.50 in gesloten enveloppe in te 
leveren vóór maandag 5 december bij Els Klerks, Scheidingstraat 20 A Elshout. 0416-376261.  

of mail elsklerks@hotmail.com (in geval van betaling per bank) 
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