
 

 

 

 

    

   

              Tafeltje-Dekje 3 Gangen Verwen Menu 

voor € 7,25 iedere dag met liefde vers  

bereid en warm bij u thuis bezorgd !! 

(misschien wel het lekkerste tafeltje dekje)  

Voor info en aanmelden tel 06-46714739  

of mail “pietjanssen0312@ziggo.nl” 

                                

      

De Kerst-ballen-boom-wens in de Kievitshof was ook dit jaar een groot succes.  

Een greep uit de verschillende wensen,…..gezondheid, vrede, witte kerst, honger uit de wereld, mijn bal graag 

bovenin de boom, en……..graag nieuwe bestuursleden voor onze KBO !  

19 februari a.s. “Slimme beveiliging voor iedereen” U bent mantelzorger en u wilt meteen gebeld 
worden als er iets aan de hand is met diegene waar u mantelzorger voor bent.. Maar bestaan daar 
systemen voor en hoe regel je dat ? KBO-afdeling Ledeacker organiseert in samenwerking met 
“Mantelzorger ondersteuning” een informatie-avond over de mogelijkheden van zo’n meld-systeem  
De avond zal gepresenteerd worden door Piet Bekenkamp. Hij is een deskundige op het gebied van 
domotica. Hij laat u diverse apparaten zien die voor ouderen, (maar niet alleen ouderen) die lang thuis 
blijven wonen en toch toezicht nodig hebben, van buitengewoon groot belang kunnen zijn. Deze avond is 
met name bedoeld voor iedereen die mantelzorg ontvangt en iedereen die mantelzorg levert. De 
informatie-avond zal zijn op 19 februari in het Dorpshuus in Ledeacker en begint om 20.30 uur 

VoorleesExpress:  Afgelopen najaar is de bibliotheek gestart met het mooie project De VoorleesExpress. 

De VoorleesExpress is er voor gezinnen die moeite hebben met (de Nederlandse) taal, niet bekend of 

vaardig zijn met het voorleesritueel, en dat graag willen leren. Het is voor kinderen van 2 t/m 8 jaar en hun 

ouders. Vrijwillige voorlezers komen 20 weken lang een uur per week bij de gezinnen thuis om voor te 

lezen, spelletjes te spelen en de ouders mee te nemen in dat ritueel. Zodat na 20 weken, als de voorlezer 

weg is, het gezin zelf het plezier van voorlezen kent en het ook zelfstandig voortzet. Wilt u meedoen,  één 

uurtje per week ? U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij Suzanne Böhmer 

Projectleider VoorleesExpress   0485-583500 / 06-23617574 of:  www.biblioplus.nl 

Sociom ZIN biedt u dit voorjaar ook weer een aantal nieuwe films aan.. Waarvoor u hierbij vriendelijk 
wordt uitgenodigd! De data en de films: Woensdag 20 februari 2019: “Room”  
Woensdag 20 maart en 17 april 2019 nog niet bekend  
Plaats: ‘t Dorpshuus  Stippent 2-A, 5846 AC LEDEACKER  
Prijzen: Per film: € 7,00 inclusief koffie of thee. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang van de 
voorstelling. Aanvang steeds om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.  
Na afloop van de films vindt er een gezamenlijk nagesprek plaats, maar u bent volkomen vrij om daaraan 
deel te nemen. 
 
Om al vast te noteren:  20 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten, en u weet,…de 
Provinciale Staten kiezen de leden van de 1e kamer.  Voor Ouderen dus heel belangrijk dat er in de 1e 
Kamer voordoende aandacht is voor de Ouderen, voor hun wonen en leven, voor hun gezondheid en 
financiën, voor de Ouderen die steeds meer op achterstand worden gezet. De 7 KBO’s in de Gemeente 
Sint Anthonis organiseren daarom op 13 maart a.s. een informatiemiddag en waarbij we Partij 50+ hebben 
uitgenodigd en aan het woord laten. Maar natuurlijk is er  ook tijd voor het stellen van vragen.  
Noteer de datum alvast in uw agenda en wees erbij. Meer informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief. 
 

Weet u het nog ? iedere vrijdagmorgen houden we een ICT-inloopmorgen in De Stek. Tijdens 

deze inloopmorgen zullen we samen proberen om al uw vragen over uw computer,  laptop of tablet 

te beantwoorden. We zullen er zijn met een laptop. U kunt ook uw eigen laptop of tablet 

meebrengen. U kunt binnenwandelen vanaf half tien tot ongeveer half twaalf. Deelname is gratis, 

maar voor het gebruik van koffie/thee moeten we aan De Stek  € 1, == per kopje koffie of thee 

betalen.            
Kbo febr. 2019 

http://www.biblioplus.nl/

