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

Carnaval voorbij,…….dan nu tijd om eens even lekker sportief bezig te zijn. Zoals u
weet is Menos enige tijd geleden gestart met “Walking Football” Anders dan gewoon
voetbal, en hartstikke leuk om te doen. Het spel wordt gemengd gespeeld dus zowel
dames als heren kunnen meedoen. Een team bestaat uit 6 spelers ( zonder keeper)
en rennen, slidings en lichamelijk contact is niet toegestaan. Het spel duurt 2 x een
kwartier. Vooralsnog wordt er iedere donderdagavond getraind op de velden van Ajola en wel van half 9
tot half 10. En daarna tijd genoeg om nog even na te praten. Maar bij voldoende belangstelling kan er
ook voor overdag gekozen worden.
Kortom,……gezellig en ook nog sportief bezig zijn met een sport waar Ouderen prima aan kunnen
meedoen. Meer weten,…….kom kijken op donderdagavond of bel of mail met Peter Roodbeen tel:
06-52668368 of email: Peterroodbeen52@gmail.com om een keer mee te spelen. Gewoon om te
proeven hoe leuk het is !! (zie filmpje op:https://www.youtube.com/watch?v=GSFomnSHX2g)
Stampij in de abdij. Met bovenstaande titel brengt de toneelvereniging
“Doekmaroploo” (Oploo) dit jaar een toneelstuk op de planken. Een blijspel waarin de
nodige komische verwikkelingen plaatsvinden in een klooster.
“Doekmaroploo” zal dit jaar een speciale uitvoering geven voor alle KBO-leden in de
Gemeente Sint Anthonis. De uitvoering zal plaatsvinden in de “Oude Heerlijkheid” in
Oploo en zal worden uitgevoerd op zondagmiddag 22 maart a.s. om ’s-middags 14.00
uur. De entreeprijs bedraagt € 10,== inclusief een kop koffie/thee met een lekker stuk
vlaai. Maar……….het aantal plaatsen is niet onbeperkt, dus bel even met Aad Overvliet (06-11959857)
en dan kijken we even welke stoelen nog vrij zijn.
Nog meer Toneel: op 14, 20, en 22 maart presenteert onze eigen toneelvereniging
Spelenderwijs de komedie “Doktertje spelen”. Aanvang steeds om 20.00 uur in
Dorpshuis De Stek en kaartjes ( € 10,==) reserveren via 06-53641929.

In deze ONS leest u alles over de extra voorstelling van het toneelstuk waarin de KBO’s van
Herpen, Overlangel en Ravenstein samen met jongeren de 75 jarige bevrijding van
Nederland gedenken. 4 mei dus in de Lievekamp in Oss en beslist de moeite waard !

KBO LANDHORST JAARVERGADERING
26 MAART A.S. IN DE STEK.
AANVANG 19.00 UUR
20E JAARGANG
Zie bijgevoegde uitnodiging

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 (www.kbo-landhorst.nl)

