
 

                              

                               

              Het Tafeltje-Dekje Verwen-menu 

                                     voor € 7,40 iedere dag met liefde versbereid                                     

                                                 en warm bij u thuisbezorgd !! 

                                                            (misschien wel het lekkerste tafeltje dekje) 

                                                                         Voor info en aanmelden tel 06-46714739 

                                                                         Of mail naar maaltijdserviceSMSA@gmail.com 

 

 

Beste leden van KBO Landhorst. 
 
Door het coronavirus ziet deze nieuwsbrief er anders uit dan u van ons gewend bent. 
Geen tips over het bezoeken van evenementen maar het advies dat u zo vaak hoort: neem geen risico, 
blijf thuis. 
 
Het maken van paasstukjes gaat door het coronavirus zoals u zult begrijpen niet door.  
Ook de busreis die gepland stond voor 24 juni 2020 wordt doorgeschoven naar 22 juni 2021. We slaan 
dus een jaartje over. 
 
Dan nog even nieuws uit de brief die wij van onze burgemeester hebben ontvangen. 
 
GROTE BETROKKENHEID. 
  Er ontstaan in de dorpen gelukkig veel initiatieven op social media. Het is goed om te zien dat de 
inwoners zo betrokken zijn met elkaar. Veel van onze vrijwilligers vallen in de kwetsbare doelgroep, dus 
laten we proberen om deze doelgroep te ontzien. 
DIGITAAL PLATVORM. 
  We willen ook voorkomen dat er een wildgroei ontstaat of dat vraag en aanbod elkaar mislopen.  
Het is juist nu belangrijk dat inwoners elkaar weten te vinden. Met dit in het achterhoofd heeft de 
gemeente Sint Anthonis de website www.samensintanthonis.nl in het leven geroepen en komt er één 
centraal punt voor de hele gemeente.  
Hier kan iedereen een hulpvraag plaatsen. Maar je kunt ook je hulp hierop aanbieden om andere 
mensen te helpen. 
  We realiseren ons dat niet iedereen de weg goed weet om dit allemaal via de computer te kunnen 
doen. Daarom vragen we aan diegene die hiermee wel overweg kunnen een ander te helpen. Weet u 
b.v. dat uw buurvrouw graag hulp heeft bij het boodschappen doen of haar hondje uitlaten plaats dan 
(in overleg met haar) haar vraag op de website. 
HULP NODIG BIJ HET PLAATSEN? 
  Als u er zelf niet uitkomt kunt u contact opnemen met welzijnsorganisatie SOCIOM. Zij zijn bereikbaar 
op telefoonnummer 0485-700 500 of via e-mail info@sociom.nl 
  Als u er de voorkeur aan geeft om dit via onze eigen KBO te doen dan staan wij natuurlijk graag voor u 
klaar. 
 

Nog even deze tip: houd de website van onze eigen KBO in de gaten.  

Zodra er nieuwtjes zijn, in welke vorm dan ook, komen deze op de website. www.kbo-landhorst.nl  
 
Lieve mensen, wij als bestuur van KBO Landhorst, hopen dat u allen gezond mag blijven.  
Let een beetje (veel) op elkaar. 
Samen moeten we deze tijd doorkomen en het coronavirus overwinnen. 
Het gaat u allemaal goed.  

Secretariaat van KBO Landhorst vind u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)  
tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl           
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