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 “maaltijdservicesmsa@gmail.com”

Weet u het nog ? aanstaande woensdag 3 april is de 19e Algemene Jaarvergadering van KBO
Landhorst. De uitnodiging en de agenda heeft iedereen inmiddels in zijn of haar brievenbus
aangetroffen. Vanwege het programma ná de pauze beginnen we de vergadering om 19.00 uur
We zien u graag aanstaande woensdagavond.
Noteert u alvast ? dit keer is de jaarlijkse busreis gepland op 12 juni a.s. De dames van de
reiscommissie hebben dit keer gezorgd voor een heel bijzondere reis. Niet alleen zoals gebruikelijk
leuk en gezellig, maar ook leerzaam. En zoals gebruikelijk ook nu weer geheel verzorgd van koffiestop
tot diner. De prijs is uitgekomen op € 59,95 pp en binnenkort leest u er meer over.
In de “ONS” van afgelopen maand maart was een flyer bijgevoegd voor een
optreden van de Jostiband in “de Vereniging” te Nijmegen op 14 april a.s. Wilt u er
graag naar toe maar heeft u nog geen kaarten besteld, doe het dan vandaag nog
voordat de laatste kaarten zijn verkocht.
Ook dit jaar organiseert KBO afd: Sint Anthonis weer een Lentefair op zaterdag
13 april van 13.00 tot 17.00 uur in MFC Oelbroeck. KBO afd: Sint Anthonis nodigt
u uit de dagelijkse hobby en/of mooie verzameling van uw dorpsgenoten te
komen bewonderen en er van te genieten.
Bezoek aan Natuurbegraafplaats “Weverslo” in Heide (Venray) Begraven of cremeren is iedereen
wel bekend maar Natuurbegraven is iets anders en daar willen we graag meer van weten. Dat kan op
donderdag 25 april a.s. waar we een wandeling over de natuurbegraafplaats maken en uitleg krijgen
over de delen van het terrein waar een eigen grafplek gereserveerd kan worden. We passeren de
demonstratiebijenkast van de Venrayse Imkervereniging en er is na afloop tijd voor een kopje koffie en
vragen te stellen in een informele sfeer. Aanmelden graag via onderstaande strook:
Naam…………………………………..adres…………………………………….tel:…………………………
e-mail adres…………………………aantal deelnemers………………….
Meld zich hierbij aan voor een rondleiding op de Natuurbegraafplaats “Weverslo” te Heide op
donderdag 25 april a.s. aanvang 14.00 uur en vertrek vanaf Buitenlust om 13.30 uur.
en ik wil graag wel / niet meerijden.
Ik rijd zelf en kan ……….passagiers meenemen.
inleveren vóór Paaszaterdag 20 april bij Aad Overvliet Kerkstraat 21 of per e-mail

