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 ! Veel tijd en voorbereiding was er ook dit jaar weer gestoken in de organisatie
van de Avond driedaagse en het was voor de organisatie teleurstellend om de eerste avond
slechts 18 wandelaars te mogen verwelkomen. Vorig jaar telden we 118 deelnemers en toen
was het ook warm, en waren er ook eiken processierupsen. Naar de oorzaak zullen we dus
moeten gissen, maar het was jammer dat we de andere twee avonden hierdoor moesten
afgelasten. Laten we hopen dat dit een éénmalige teleurstelling was en we volgend jaar weer
een echte ouwerwetse Avond driedaagse mogen beleven. Het zou voor iedereen, jong en
oud toch jammer zijn als we dit verliezen.
Heel jammer dat aan de traditionele fietstochten op donderdagmiddag een einde is
gekomen. Ook hier was de belangstelling zo gering dat de voorbereiding en het uitzetten van
een tocht niet langer meer gevraagd kon worden. Dat dit (en dat geldt ook voor de Avond
driedaagse) jammer is voor ons dorp is duidelijk, en waar iedereen het heeft over een
samenleving met aandacht voor elkaar, doet dit nu juist het tegenovergestelde.
Jammer,….maar er is nog hoop want,………..
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 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. Dus wat we eigenlijk bedoelen, “begin de week met een potje sjoelen”.
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
Bezoek aan de tweede kamer in den Haag is inmiddels geregeld en staat genoteerd voor 22
januari a.s. meer informatie en “hoe aan te melden” volgt nog.
In September a.s. willen wij de Rabo-bank uitnodigen om ons bij te praten over alle
veranderingen binnen de bank, Kantoren worden opgeheven, geldautomaten verdwijnen
(komen andere voor terug) betalen met je telefoon of zelfs al je horloge, het is bijna niet meer
bij te houden. Voor exacte datum, zie volgende nieuwsbrief.
Op 24 oktober a.s. kunt u in de Stek meedoen aan de Fit-test-dag. U kunt dan in gesprek met
huisartsen, fysio-therapeuten, opticiens, audiciens, bloeddruk meten, aandacht voor
cholesterol etc. kortom als u naar huis gaat weet u precies hoe fit u bent.

Nieuwsbrief kbo-l 07/19

