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Vaste activiteiten: 

 Kienen: op woensdag 25 januari, 8 en 22 februari 2023 

 Kaarten: op vrijdag 27 januari, 10 en 24 februari 2023 

 Workshop: creatief met houten schijfjes op maandag 6 februari2023 

 Seniorencarnaval: maandag  20 februari 2023 

 

Vast in agenda of kalender noteren: 

 

 Algemene ledenvergadering 29 maart 2023 

 Informatieochtend Brandveiligheid 4 april 2023, 10.30 tot 12.00 uur 

 

Van de bestuurstafel: 
 

 Wij wensen iedereen, die wij nog niet gezien hebben, nog een gelukkig 2023 in een 
goede gezondheid en wij hopen jullie zeker te ontmoeten bij diverse activiteiten.  

 De activiteitenkalender 2023 is goed gevuld en staat op de website. 

 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. 

 Contributie 2023: Van de leden die aan onze 
penningmeester een doorlopende automatische 
incasso machtiging hebben gegeven, wordt in 
januari/februari 2023 het contributiebedrag ad € 
28,00 per lid  van hun bankrekening afgeschreven.  
De leden die geen incasso machtiging hebben 
afgegeven zullen zelf actie moeten ondernemen 
door het contributiebedrag van € 28,00 per lid  
over te maken op het bankrekeningnummer NL 
81RABO 01126.79.811 ten name van KBO 
afdeling Elshout.  

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


 Jaarlijkse belastingopgave : Gerard Kouwenberg vult jaarlijks voor een aantal leden 
de belastingformulieren in. In april 2023 gaat Gerard een grote uitdaging aan om te 
wandelen naar Santiago de Compostella. Hij vraagt u om voor 15 maart 2023 contact 
met hem op te nemen. 

 

Terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst.  
 

Een borrel en gezellige muziek. Dat was er voor de leden van KBO Elshout afgelopen vrijdag 
6 januari. 

Zij hadden er zin in, want ver voor aanvangstijd kwamen de 
eersten al binnen om een mooi plaatsje te zoeken met vol zicht 
op de Duinstedenkapel. 
De zaal was vol en de koffie/thee en een drankje lieten zij zich 
goed smaken. 
Een groot aantal leden waren gekomen om elkaar nieuwjaar te 
wensen en om te genieten van de muziek van de 
Duinstedenkapel. 
Deze vijfentwintig koppen tellende kapel blies er vrolijk en met 
veel enthousiasme op los. 
Na eerst een kopje koffie/thee gedronken te hebben kon het 
muziekfeest beginnen. Ze draaiden hun hand niet om voor een 
wals, polka en tango. 
Helaas kregen ze de KBO-beentjes niet op de vloer. Dansen 
was er niet bij. Na de pauze en een drankje kwamen de 
“reizen” met muziek uit Oostenrijk, Griekenland en Italië. Het 
laatste lied werd gezongen door de dirigent en het applaus bracht nog een toegift. Het was 
een geslaagde middag van beiden kanten en misschien nog eens voor herhaling vatbaar. 
 

Creatief met houten schijfjes op maandag 6 februari 2023. 

 

We gaan op maandag 6 

februari, nog een extra 

workshop opzetten, omdat er 

nog ruim voldoende 

belangstelling is. Aanvang 9.30 

uur tot 11.30 uur met houten 

schijfjes een mooie creatie 

maken. 

Dit gaan we doen met een 

lijmtang, die zijn er voldoende 

aanwezig, maar indien je liever 

met je eigen lijmtang werkt, 

breng je die mee. 

Materiaal kosten incl. koffie/ 

thee €7.50.  

Opgeven voor 1 februari 2023. 

Dit kan via onderstaand 

invulstrookje of even bellen naar 

Els tel. 0416-376261. Ook strookje inleveren bij Myriam is mogelijk. 

De betaling van € 7.50 kan contant bij inleveren inschrijving of via de bank (als je per bank betaald, 

vermeld je de activiteit en hoef je geen inschrijfstrookje in te leveren.) 

 



 

 

Opgeven vóór 1 februari 2023. Dit kan via dit 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 naam, datum  

 

Carnavalsmiddag, maandag 20 februari 2023  

van 14.00 tot ongeveer 18.30 uur. 

Deze middag zullen DJ’s Gerard en Michel ons mee terug in de tijd nemen en voorzien van gezellige 
luister en meezing muziek. Daarnaast zullen er enkele verrassingsoptredens zijn. De middag wordt 
geopend door onze zeer gewaardeerde frontman Piet en de voorzitter van carnaval 
Zaandhaozenlaand Joost Muskens. 

De nieuwe Prins Peer d’n derde en onze nieuwe jeugdprins Willem komen ook een bezoekje brengen 
aan D’n Elshof, om zich aan u voor te stellen. Voor alle trotse opa’s en oma’s brengt jeugdprins Willem 
zijn jeugdraad ook mee. 

Aan de inwendige mens hebben wij ook gedacht, bij 
binnenkomst is er koffie met krentenmik en we gaan rond met 
hapjes. Ter afsluiting van de middag hebben we een lekker 
koud en warm buffet geregeld. Want hoe gezellig is het om 

met zijn allen te eten?  

De eigen bijdrage voor dit buffet is een mooi carnavalsbedrag 
van € 11,-. Hiervoor kunt u kiezen uit verschillende warme en 
koude gerechten. Als nagerecht hebben we nog een lekker 
toetje… Dus u gaat met een volle maag naar huis. 

Wij als commissie 55+ zullen de slingers ophangen en gaan er alles aan doen om het u zo goed 
mogelijk naar de zin te maken. U hoeft niet persé verkleed te komen. 

Tot maandag 20 februari 2023. 

Groetjes Sjan en Wendy.  

Opgavestrookje voor het heerlijke koud en warm buffet: 

Naam: _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer:______________________________________________________ 

Aantal personen:___________ 

Dit strookje + de eigen bijdrage, inleveren (uiterlijk 4 februari 2023) bij Wendy van Hulten,  

Kerkstraat 24 in Elshout. 

mailto:elsklerks@hotmail.com

