Het 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 naar maaltijdservice SMSA@gmail.com

Heel jammer ! Tijdens de algemene vergadering van 3 april jl. mochten wij trots twee
nieuwe leden aan u voorstellen, te weten Marij Emons en Jan Meijer. Met een team van 6
bestuursleden gingen we vol enthousiasme van start, maar helaas van korte duur. Tijdens de
bestuursvergadering van 22 mei heeft Jan Meijer aangegeven het werk als bestuurslid niet
langer aan te kunnen. Zijn Artrose speelt hem zodanig parten dat Jan veel werkzaamheden
een hobby’s niet meer aan kan. Ook de functie in het bestuur van KBO Bestuur Landhorst
wordt door Jan helaas als “te zwaar” ervaren. Graag willen wij Jan vanaf hier bedanken voor
zijn bijdrage aan het bestuur en wensen hem heel veel sterkte.
Busreis 12 juni a.s. Niet vergeten en niet verslapen want op 12 juni a.s. vertrekt de bus stipt
om kwart over acht, en om halfnegen vanaf Ledeacker. We zijn die dag te gast in met name
West Brabant en waar we alles kunnen horen en zien wat met klompen-maken te maken
heeft. Heel interessant dus, maar niet alleen voor de ogen en oren, …..ook voor de
inwendige mens is het echt een dagje uit !
Avond drie-daagse: ook dit voorjaar organiseert KBO Landhorst weer de jaarlijkse avond
drie-daagse en wel op dinsdagavond 18, woensdagavond 19 en donderdagavond 20 juni
a.s. Net als andere jaren is er ook weer een kruip- en sluiproute (speciaal voor de jeugd) en
is de start weer bij de Stek om 18.00 uur, en iedere avond zullen de wandelaars “muzikaal”
worden binnengehaald. De bijdrage is evenals vorig jaar vastgesteld op € 1,50 per dag voor
basisschoolleerlingen en voor alle drie de avonden € 3,==
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en volwassenen is de bijdrage € 2,50 per dag
en € 5,== voor alle drie de avonden. Inschrijven bij de start.
Sjoelbak 15 juli: Hij komt er weer aan !! De Grote Jaarlijkse Landhorstse Sjoelbak
Competitie (GJLSC) De start is dus op 15 juli a.s. 6 Weken lang zal het in het Steunpunt
weer spannend zijn en kunnen er weer weddenschappen worden afgesloten op de winnaars
van de 1e, en 2e. en 3e plaats. Veel deelnemers van voorgaande jaren hebben de voorkeur
voor de ochtend uitgesproken, dus beginnen we om 09.30 uur in het Steunpunt aan de
Kievitshof. Inschrijven iedere maandagochtend voor aanvang en kosten voor deelname
€ 1,== per persoon.
Zet alvast in de agenda: De Sociaal Culturele Dag zal dit jaar plaatsvinden op 11 september
in het Wapen van Wanroij. Aanvang is 10.00 uur (welkom vanaf half tien) en het einde is
gepland omstreeks 16.30 uur. In de nieuwsbrief van augustus leest u er meer over en ook
hoe u zich kunt aanmelden, maar de datum wilde wij u in deze nieuwsbrief alvast aan u
doorgeven.
Volgende maand geen ONS. Evenals andere jaren verschijnt er ook nu in de maand Juli
geen ONS. Het eerste nummer wat zal verschijnen is dus het augustusnummer. Er verschijnt
dus ook geen nieuwsbrief, behalve als er belangrijk nieuws is. Dan natuurlijk wel ! Het
Bestuur van KBO Landhorst wenst u dan ook een fijne en vooral veilige vakantie en bent u
op maandagochtend thuis, dan ben u van harte welkom op de Grote Jaarlijkse Landhorstse
Sjoelbak Competitie 2019.
Nieuwsbrief kbo-l 06/19

