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

Hij is dus weer gestart, de jaarlijkse Landhorstse Sjoelbakcompetitie en de
aftrap was dus 15 juli jl. Inmiddels zijn we dus al weer ruim vier weken verder en spelen de
deelnemers dus voor een plekje op het podium. Alsnog aanmelden kan niet meer, maar kijken
kan natuurlijk wel. Maandag 12 en de finale-ochtend 19 augustus is iedereen welkom vanaf half
tien in het Steunpunt aan de Kievitshof.
De Sociaal Culturele Dag zal dit jaar plaatsvinden op Woensdag 11 september in het Wapen
van Wanroij. Zaal open 09.30 uur en het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur
10.15 uur
11.00 uur

12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.45 uur
16.15 uur

Opening door kringvoorzitter Noud van Vught en overdracht aan
dagvoorzitter dhr. Ton Ermers.
Openingswoord door Frans van Spreeuwel, oud pastor van
Sint Anthonis. Aansluitend pauze met 2e kopje koffie/thee en koekje
Lezing door professor van Mourik met als thema
“Levenstestamenten, wilsonbekwaamheid en schenken en erven in het
algemeen”.
Drie-gangen diner in buffetvorm.
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan professor van Mourik.
Tonpraoter Berry Knapen met “De wasmasjienenenmonteur”
korte pauze
Tonpraoter Berry Knapen met “De campingbeheerder”
Kringvoorzitter sluit de dag.

De kosten voor deze dag incl. koffie,thee en drie gangen diner zijn € 25,== pp en aanmelden
kan via onderstaande aanmeldstrook of op de website: www.kbo-landhorst.nl
Rabo Info: Op dinsdag 17 September a.s. is de Rabo-bank bij ons te gast om ons bij te praten
over alle veranderingen binnen de banken. Kantoren worden opgeheven, geldautomaten
verdwijnen (komen andere voor terug) betalen met je telefoon of zelfs al je horloge, maar ook.
wel of niet uit handen geven van bankzaken of toch maar een cursus internetbankieren volgen ?
Weer anderen hebben hun huis hypotheek vrij en willen hun huis aanpassen om er nog lang in
te kunnen blijven wonen. Maar hoe financier je dat ? Een helder en interessant verhaal dus op
17 september aanvang 15.00 uur in de Stek. (*** Bij gebleken belangstelling evt. ’s-Avonds !!)
Wel van te voren aanmelden (zie hieronder) of op de website: www.kbo-landhorst.nl

O Ik meld mij aan voor de Sociaal Culturele dag op Woensdag 11 september a.s.
O Ik meld mij (ook) aan voor de Rabo info middag / avond op dinsdag 17 september a.s.
Naam………………………………Adres………………………………tel:…………………..
Voor de Sociaal Culturele dag heb ik wel / geen vervoer nodig, en ik ga akkoord met
automatische incasso van € 25,== pp. Eventuele dieetwensen…………………………………
Datum…………………………………………Handtekening……………………………………
Inleveren voor 25 augustus bij Aad Overvliet Kerkstraat 21 of Ad Rijkers Scheperstraat 2.

