
 

                              

                               

              Het Tafeltje-Dekje Verwen-menu 

                                     voor € 7,25 iedere dag met liefde versbereid                                     

                                                 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 

 

 

Kort kijken we  terug op het bezoek van de Wensambulance aan Landhorst, afgelopen Donderdag 14 

november. Veel belangstellenden kwamen luisteren en een kijkje nemen en na afloop konden wij de 

Wensambulance een bedrag overhandigen van € 143,50 

Op 27 november jl hebben we gekeken naar “hoe vergelijk je je zorgverzekering voor 2020” en is het 

verstandig om over te stappen, of niet ? Was u die avond verhinderd ? Op 18 december houdt KBO 

Wanroij deze informatieochtend in haar Soos ( Wapen van Wanroij) aanvang 10.00 uur. 

De Kerstviering van KBO Landhorst is dit jaar op donderdagmiddag 19 december. U leest hier alles 
over in de uitnodiging bij deze ONS van december 2019. 

21 december a.s. kunt u genieten van het kerstconcert van onze eigen Fanfare Landhorst, samen met 
Fanfare Elsendorp. Bij Café Buitenlust wordt een terras gebouwd met sfeervolle verlichting en 
verwarming. Gewoon buiten dus dit buitengewone Winter Kerst concert. Aanvang 18.00 uur 

Alvast in de agenda: van 14 t/m 19 januari is in Veldhoven weer de Jaarlijkse KBO Brabant Expo.  
Er rijdt een speciale bus vanuit Wanroij en Ledeacker. Meer info in de Nieuwsbrief van januari a.s.  
 
22 januari ( volgende maand dus al ) is KBO Landhorst uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de 
2e kamer in den Haag. Er kunnen max. 50 leden mee en we denken eraan om als groep gebruik te 
maken van de trein, of bij max. 50 deelnemers evt. de bus. Voor de trein zal het prijskaartje tussen de  
€ 10,50 en ca € 14,== liggen. Toegang tot de 2e kamer is gratis.  

Omdat we van te voren een lijst met namen van bezoekers moeten aanleveren dient u 
zich voor dit bezoek wel op te geven. Heeft u al aangegeven mee te gaan, dan vragen 
wij u toch nog u aan te melden middels onderstaande aanmeldbon: ( één deelnemer 
per bon) De gegevens zoals u die hier aanlevert zullen door de 2e kamer gescreend 

worden. Houdt u er rekening mee dat u in bezit moet zijn van een geldig paspoort, identiteitskaart of  
rijbewijs want U moet zich kunnen legitimeren !!  
Het programma ziet er als volgt uit:  
13.00                   uur:       Aankomst Tweede Kamer (via bezoekersingang Lange Poten 4) + Welkom 

13.30-14.15       uur:       Ontvangst met koffie/thee + Gesprek met CDA Tweede Kamerlid René Peters 

14.15-15.30       uur:       Rondleiding Tweede Kamer  

15.30-16.00       uur:       Plenaire zaal (publieke tribune)   
16.00                   uur:       Einde 

 

Bij het reizen per trein is de heenreis ná  09.00 uur en de terugreis na 18.30 uur en vanaf het station den Haag 
naar de 2e kamer is ongeveer 20 minuutjes lopen. Na aanmelding (zie onder) ontvangt u verdere informatie. 

  
Ja,….ik meld mij aan voor het bezoek aan de de 2e kamer op 22 januari a.s.  

Naam…………………………………………….Voorletters:…………………………..m/vr 

Adres………………………………………Tel:……………………………e-mail:……………………………… 

Inleveren bij Aad Overvliet Kerkstraat 21 of Ad Rijkers Scheperstraat 2 of aanmelden via www.kbo-
Landhorst.nl 
 
           
 
Secretariaat van KBO Landhorst vind u op Scheperstraat 4 (Marij Emons) tel: 0485-478811 of 06-23816984. 

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

