Het Tafeltje-Dekje Verwen-menu
voor € 7,40 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

Allereerst wenst het bestuur van KBO-Landhorst u allemaal een mooi en gelukkig
Nieuwjaar met veel fijne mensen om u heen. Dan moet het lukken !!
Hij is er weer, de jaarlijkse KBO-Brabant Expo in Veldhoven. Dit keer van 14
t/m 19 januari a.s. en ook dit jaar weer de combinatie van een complete
huishoudbeurs, een informatiemarkt en optredens van orkesten, koren en
artiesten.
Net als andere jaren kunt u makkelijk en comfortabel naar Veldhoven met de bus op vrijdag 17
januari a.s. Vertrek Kerkplein Wanroij om 08.50 uur en vertrek van MFA Oelbroeck Sint
Anthonis om 09.00 uur. Terug in Wanroij ca 16.15 uur.
Kosten bus en toegangskaartje voor de beurs € 8,50. Opgeven bij Aad Overvliet
06-11959857) maar de kans dat de bus vol zit neemt iedere dag toe.
Liever op eigen gelegenheid ? Dat kan natuurlijk ook ! En heeft u plaats over in de auto ? Laat
het dan ook even weten. En Oja,…….de beurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en het
toegangskaartje koopt u aan de kassa of van te voren via ” https://seniorenexpo.nl/tickets/”
KBO leden betalen dan € 6,== Neem uw KBO pasje mee naar de beurs !!
22 januari is het zover en gaan we dus naar de 2e kamer in den Haag.
Nog niet aangemeld ? Er kunnen nog een paar mensen mee en we gaan
met de trein !! In den Haag is het dan ongeveer nog 20 minuten lopen.
Omdat we met een speciaal groepsticket reizen gelden er speciale regels en mogen wij alleen
maar reizen ná ’s-Morgens 10.00 uur en ’s-Avonds na 18.30 uur. We hebben dan wel een
speciaal tarief van ca € 11,55 pp retour. Omdat de rondleiding om 16.00 uur eindigt hebben we
nog tijd voor een korte wandeling (winkelen) door den Haag. Iedereen die zich heeft aangemeld
krijgt in week 3 alle informatie. Wel aangemeld maar geen bericht gekregen…….. bel Aad
Overvliet op 06-11959857.
Met genoegen kijken we terug op de Kerstviering van KBO Landhorst van 19 december jl.
Het was dit jaar een productie van “eigen bodem” en alleen door de dames van het bestuur in
elkaar gezet. Het was dus een andere Kerstviering dan andere jaren, maar het bij elkaar zijn en
het warme gevoel was er niet minder om. Wat niet was veranderd was het samen genieten van
het Kerstdiner. Dát hadden de dames van het bestuur dus wel uitbesteed, maar dat was dan
ook het enige. Dames bedankt ! Dit jaar weer ?
De Feestdagen met kado’s zijn dan wel voorbij maar dit kado kunt u ook prima aan
u zelf geven, namelijk het boek “Slachtvisite” waar het thuis slachten en het maken
van worst, het roken van de ham, de kaantjes, de zult, de Brabantse plaatham enz.
allemaal in terug te vinden is. Een heerlijk boek om doorheen te bladeren en om
trek van te krijgen ! Voor € 30,91 wordt het thuis bezorgd en meer info vindt u op
www.slachtvisite.nl. Eerst even doorbladeren ? Bij Aad Overvliet ligt “slachtvisite”
op tafel !
Secretariaat van KBO Landhorst vind u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)
tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl

