
 

                              

                               

                 

 

 

 

                                                               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 

  

      
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 jl is de actie van start gegaan en heeft u per post uw eigen 
stemcode ontvangen. Tot a.s. vrijdag 11 oktober kunt u via uw computer nog uw 
stem uitbrengen op uw eigen KBO Landhorst. Heeft u geen computer of heeft u 
hulp nodig bij het uitbrengen van uw stem ? Bel Ad Rijkers (0485-215080 of 06-
20090706)  of Aad Overvliet op 06-11959857. Maak in ieder geval gebruik van uw stem, want 
het zou toch zonde zijn als uw stem voor uw KBO verloren zou gaan. 
 
Weet u het nog ? Op 24 oktober a.s. organiseert KBO Landhorst en GGD Hart voor Brabant 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. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvang binnenkort nadere informatie. 

Alsnog aanmelden kan helaas niet meer want de inschrijving voor deze middag is vol.  

 

 Alvast voor in de agenda Op 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 om bijv. nog één keer het ouderlijk huis te zien of naar een 

dierbaar familielid die jarig is. Voor mensen die niet lang meer te leven hebben is dit echt niet 

altijd vanzelfsprekend, maar de Wensambulance maakt het mogelijk. 

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

 

Bewegen voor Ouderen kan weer volop in Landhorst. Iedere maandagmiddag van kwart voor 

vier tot kwart voor vijf kunt u mee-bewegen in het Steunpunt en op dinsdagmiddag van half twee 

tot half drie kunt u mee dansen in de Stek. Eerst eens kijken en een klein beetje meedoen kan 

natuurlijk altijd. En vooraf of daarna nog even bijpraten met een kopje koffie is wel zo gezellig. 

 

Eenzaamheid,…..daar is al veel over geschreven en wie kent niet het boek van Koningin 

Wilhelmina, “Eenzaam maar niet alleen”. Op Woensdagavond 6 november a.s. gaat in het 

Wapen van Wanroij een groepje studenten een toneelstuk opvoeren dat ongeveer 45 minuten 

duurt en laat zien hoe dit door jongeren ervaren wordt. Op een luchtige manier laten deze 

studenten ons kennis maken met het thema. Interessant ook voor Ouderen en leuk om te zien. 

Deze avond wordt verzorgd door het Zorgcollectief Wanroij, daar vindt u ook meer informatie  

en het toneelstuk is geschreven door niemand minder dan de dochter van Jo en Dini Geenen.  

 

De Dorpsquiz  “ik hou van Landhorst” wordt dit jaar weer gespeeld op zaterdag 26 oktober 

a.s. en KBO Landhorst wil daaraan meedoen met een team van 4 personen. Doet u mee ? 

Meldt u dan nu aan en wij informeren u z.s.m. Ja,…..ik meld mij aan voor het KBO team 

 

Naam…………………………………………e-mail…………………………..tel:………………….. 

 

Inleveren uiterlijk donderdag 17 oktober bij Aad Overvliet Kerkstraat 21 (amov@planet.nl) 

 


