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

Het is (bijna) weer Carnaval en dat betekent dat we ook
dit jaar zijn uitgenodigd “Op de koffie bij de Prins . Dit jaar
zijn we te gast bij “Prins Edwin d’n Urste en Prinses
Danielle” op zondag 9 februari a.s. in het Steunpunt aan
de Koningshof in Landhorst. Aanvang begint 10.30 uur en
het zal om ongeveer 12.00 uur afgelopen zijn.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 7 februari bij
Geraldin de la Mar tel: 0485-383868 maar aanmelden kan
ook via het aanmeldformulier in het Steunpunt. Wilt u
graag gebracht en gehaald worden ? Bel dan voor 9
februari ook even met Geraldine en dan wordt er voor vervoer gezorgd.
Na deze koffieochtend kunnen we de carnavalskleren alvast klaarleggen want op vrijdag 14
februari a.s. bent u van harte welkom op het 50+ bal in Cafe Buitenlust. Aanvang19.45 uur En
de carnavalskleren heeft u niet voor niets klaargelegd, dus trek ze aan en kom verkleed,
versierd, of opgedoft, naar de feestzaal om er een gezellig 50+ bal van te maken.
De entreeprijs voor een hele avond leut en lol is € 2,== met een gratis kopje koffie van Café
Party Centrum Buitenlust.
Het bezoek aan de 2e kamer op 22 januari jl was een groot succes, niet in
het minst doordat we met de trein zijn geweest. Er werd al geroepen om het
volgende uitstapje ook weer met de trein te doen, maar dan wel allemaal op
dezelfde tijd overstappen, en……….dan graag in dezelfde trein.
We hebben van dit uitstapje een verslag gemaakt wat u kunt terugvinden
op de website “kbo-landhorst.nl/verslagen-van-gehouden-activiteiten/”
Sociom nodig u uit voor twee films die iets te zeggen hebben !
Op 4 maart en op 1 april vertoont “Sociom” in het Ontmoetingscentrum ’t Fort ( Cantheelen 6-20
5431 MC te Cuijk) ) de films “Still Alice” ( 4 maart) en “La Fille Inconnue” ( 1 april) twee heel
bijzondere films. Beide dagen begint de film om 14.00 uur en de inloop is vanaf 13.30 uur.
Toegangsprijs is € 7,== per film incl, een kopje koffie of thee. De films worden vooraf kort
ingeleid en na afloop vindt er nog een nagesprek plaats voor de bezoekers die dat willen.
Heeft u vervoer nodig ? Bel Aad Overvliet 06-11959857 en u wordt gebracht en gehaald.

Kent u het dorpsteam van de gemeente Sint Anthonis ? Heb je een vraag waar je niet uitkomt
of heb je een vraag over wonen, werken, welzijn en zorg in de gemeente Sint Anthonis, dan is
het dorpsteam je eerste aanspreekpunt. In het dorpsteam zitten professionele hulpverleners met
verschillende specialismen en waardoor je altijd kunt rekenen op persoonlijke en deskundige
begeleiding. Tel: 0485-700500 (werkdagen van 8.30-17.00 uur) of: dorpsteam@sintanthonis.nl
Het Secretariaat van KBO Landhorst vind u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)
tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl

