
 

                              

                               

                 

 

 

 

                                                               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 maaltijdserviceSMSA@gmail.com 

  

      
Weet u het nog ? 11 september a.s. de Sociaal Culturele dag in het wapen van  Wanroij 

Vergeten om aan te melden ? Bel even met Ad Rijkers (0485-215080 of 06-20090706) want 
misschien is er hier en daar nog een plekje over. 
 
Het wordt herfst en de tijd van Beurzen komt er weer aan. Dicht bij huis, in Venray kunt u op 
vrijdag 27 en zaterdag 28 september een bezoek brengen aan “Beleef 50 Plus Venray” in de 
“Evenementenhal Venray” aan de Voorde 30 in 5807 EZ  Oostrum. U vindt daar alles over   
                                   Vakantie, Tuinieren,  Vrije Tijd en Wonen, Uitvaart, Zorg & Welzijn  
                                   en Mobiliteit. Entree is gratis maar wel even aanmelden op           
                                   http://www.beleefplus.nl/index.php/venray/ 
 
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 

 

Nog een keer Rabo, maar nu de Rabo ClubSupport actie. U weet wel de jaarlijkse  

Rabo Club-actie en waarbij u als lid van de Rabo bank uw stem kunt uitbrengen op  

uw eigen KBO. Op 27 september a.s. gaat de actie van start en duurt tot 11 oktober  

a.s. Hulp nodig bij het uitbrengen van uw stem ? Bel Ad Rijkers (0485-215080 of 06-20090706)   

of Aad Overvliet op 06-11959857.  
 

Noteer alvast in uw agenda:  KBO Landhorst en GGD Hart voor Brabant organiseren op  

24 oktober a.s. de Fittestdag en tijdens deze fittestdag krijg je als deelnemer meer inzicht in 

jouw leefstijl en gezondheid. De fittest wordt afgesloten met een advies over je gezondheid. Als 

dat nodig en wenselijk is ontvang je een passend persoonlijk aanbod. Het is aan jou om te 

besluiten wat je met dit aanbod doet. Lees meer in de volgende Nieuwsbrief. 

Donderdag 14 november a.s. presenteren wij u de “Wensambulance” 150 vrijwilligers en een 

vijftal ambulances laten de wensen van honderden mensen per jaar in vervulling gaan. Aanvang 

20.00 uur in Dorpshuis de Stek met mogelijkheid tot bezichtiging van de ambulance.  

In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 

 Ik meld mij aan voor de Rabo uitleg op dinsdag 17 september a.s.  en mijn voorkeur gaat uit   

 

naar dinsdagmiddag / avond / maakt niet uit.  

 

Naam………………………………Adres………………………………tel:…………………..  

 

Inleveren voor 8 september bij Aad Overvliet Kerkstraat 21 of Ad Rijkers Scheperstraat 2. 

http://www.kbo-landhorst.nl/

