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Activiteiten: 

 Kienen: op woensdag 11 en 25 januari 2023 

 Kaarten: op vrijdag 13 en 27 januari 2023 

 Nieuwjaarsborrel:  op vrijdag 6 januari 2023 

 Workshop: creatief met houten schijfjes op maandag 16 januari 2023 

 Seniorencarnaval: maandag 20 februari 2023 

Kerstgedachte 2022.  

Tijd van verhalen en mysteries 
met diepere betekenis 
Tijd van gevoelens 
als geluk, warmte, maar ook gemis 
Tijd van bezinning 
misschien weer (even) in God geloven 
Tijd van feesten, 
kerstbestanden en kerstverloven 
Tijd waarop alles even heel harmonieus is 
Tijd waarop het in de wereld héél even vrede is. 
Tijd van wachten op het nieuwe jaar 
avond van knallen en zingen 
Tijd van goede voornemens 
hoop op goede dingen 
Tijd voor een heel gelukkig Nieuwjaar 
want dat is onze wens voor het komende jaar 
Één lichtje is sterker 
dan alle duisternis van de wereld 
 

Van de bestuurstafel: 
 

 2022 is alweer bijna voorbij, 2023 staat voor de deur. Het was me het jaar wel, als je erop 
terugkijkt. Corona speelde wel nog een rol in 2022. Activiteiten konden weer doorgang vinden. 

Er werd veel georganiseerd en de belangstelling was iedere keer weer groot.  

 Website www.kbo-elshout.nl  . We brengen de website graag onder uw aandacht. Onze 
webmaster zorgt ervoor dat de website actueel is en wij willen via links in de nieuwsbrieven 
steeds meer verwijzen naar de website. Op dit moment zijn al diverse verslagen met foto’s 
van activiteiten te bekijken op de website bv Algemene ledenvergaderingen, porselein stippen, 
workshop glas in lood, kerststukjes maken, de bijeenkomsten van KiekeBOe. Bent u nog niet 
zo handig met de computer, tablet of I Pad, om onze website te bezoeken, laat het ons weten 

en wij helpen u daarbij.  

 De activiteitenkalender 2023 wordt volop gevuld met activiteiten en wordt op de website 
geplaatst. Hier kun je in een oogopslag zien wanneer de data zijn van kaarten, kienen, fietsen 
en activiteiten, zoals workshops, algemene ledenvergadering, etc. etc. Ook via de 
maandelijkse nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de activiteiten. 

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


 In het bijzonder willen wij ook via de nieuwsbrief nog een dank-je-wel uitspreken voor onze 
vrijwilligers, die activiteiten organiseren, een helpende hand toesteken, de bezorgers van de 
ONS en nieuwsbrieven, kortom iedere vrijwilliger die het mogelijk maakt, dat KBO Elshout 
springlevend is. 

 Van dinsdag 17 t/m zondag 20 januari 2023 zijn een aantal gratis toegangsbewijzen Senioren 
Expo 2023 beschikbaar. De seniorenexpo wordt gehouden in NH Conference Centre 
Koningshof in Veldhoven. Af te halen zolang voorradig bij Jan van Oijen. 

 Het bestuur wenst u allen een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar en vooral veel 
gezondheid in 2023. 

 

Elkaar gelukkig Nieuwjaar wensen op 6 januari 2023. 

De feestdagen zijn achter de rug, maar wij gaan nog even door. 
Onder het genot van een kopje koffie/thee en een drankje en met medewerking van de 
Duinstedenkapel. 
  
Zij zorgen voor een vrolijke noot en we hopen dat jullie er bij aanwezig zijn zodat we elkaar alle goeds 
voor 2023 toe kunnen wensen. 
Aanvang 13.30 uur in d’n Elshof. 
Opgeven is niet nodig.  

 
 
 

Creatief met houten schijfjes bloemen maken op maandag 

16 januari, bij voldoende belangstelling nog een keer op 

maandag 6 februari 2023. 

 

We gaan op maandag 16 januari, aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur met 

houten schijfjes bloemen maken, die we op een tak gaan zetten.  

Dit gaan we doen met een lijmtang, die zijn er voldoende aanwezig, maar 

indien je liever je met je eigen lijmtang werkt, breng je die mee. 

Materiaal kosten inc. Koffie/ thee €7.50.  

Opgeven voor 9 januari 2023. Dit kan via onderstaand invulstrookje of even 

bellen of mailen naar Els. Email: elsklerks@hotmail.com  tel. 0416-376261 

De betaling van € 7.50 kan contant bij inleveren inschrijving of via de bank. 

 

 
 

De Zonnebloem en de Seniorenschool Heusden bieden alle kbo-leden gratis een 

muzikale theatershow aan! Deze show wordt verzorgd door de Gouden Mix en heet “Muziek & 

Romantiek, een gouden mix” 

Wanneer: vrijdag 13 januari 2023. 

Waar: De Voorste Venne, Anton Pieckplein 71, 5152 LZ Drunen. 

Hoe laat: De show begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De zaal is om 13,30 uur 

open. 

Wat moet je doen?  

Als je naar de show wil komen, zorg dan dat je vóór 28 december een e-mail naar  

mailto:elsklerks@hotmail.com


martie41@planet.nl 

of lever onderstaande strook in bij Piet Vromans Wolfshoek 76 Elshout 

 

 

Naam: 

……………………………………………………….Adres:………………………………………………………

…………. 

Telefoonnummer………………………………Telefoonnummer 

contactpersoon………………………………. 

Moet tijdens de voorstelling in een rolstoel zitten JA/NEE.  

Neem je eigen rolstoel mee als dat van toepassing is. 

Eventuele bijzonderheden die van belang zijn in verband met de 

voorstelling. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

 
Creatief met houten schijfjes bloemen maken op maandag 16 januari, bij voldoende 

belangstelling nog een keer op maandag 6 februari 2023. 

 

Opgeven vóór 9 januari 2023. Dit kan via onderstaand invulstrookje of even bellen of mailen naar Els. 

Email: elsklerks@hotmail.com  tel. 0416-376261 

De betaling van € 7.50 kan contant bij inleveren inschrijving of via de bank. 

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

 

mailto:martie41@planet.nl
mailto:elsklerks@hotmail.com

