
 

                              

                               

              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. 
 
Het bestuur van KBO Landhorst hoopt dat u allen nog vrij bent van het coronavirus. Het is voor ons allen 
een moeilijke, en voor velen een eenzame tijd. 
Maar samen doen we ons best om door deze tijd heen te komen en u weet, mocht u ergens hulp bij 
nodig hebben of hebt u gewoon zin om een praatje te maken, pak de telefoon en benader ons. Wij zijn 
altijd bereid om u te helpen voor zover wij dit kunnen. 
 
U begrijpt dat na de persconferentie van 21 april wij u nog geen activiteiten mogen aanbieden. 
 
De seniorenraad van sint Anthonis heeft ons gevraagd om aan u bekend te maken dat de bedevaart naar 
Handel, die gepland staat op 27 mei, niet doorgaat. 
 

Het is misschien wel een leuk idee om op die middag een kaarsje bij 
Maria bij u thuis te laten branden. Dat geeft dan wellicht toch een 
gevoel van verbinding. Daarom een kaarsje van KBO Landhorst. 
 

    
 
 

 
Dan maken we een hele grote sprong vooruit en wel naar de kersttijd. 
Ja, het duurt nog erg lang en we hopen dat er dan toch weer wat georganiseerd kan worden. 
Het ligt in de planning om een aantal weken voor de kerst een kerstkrans te maken van eierdoosjes. 
Dit o.l.v. Martha Willems en Carla van Zwam. 
Daar zijn heel veel eierdoosjes voor nodig en daarom willen wij u vragen om deze alvast te gaan sparen. 
Ook als u niet deelneemt aan het maken van de krans zijn de doosjes van harte welkom. 
Het gaat dan om de doosjes van 10 of 6 stuks. Niet om de hortjes van 30 stuks. 
Denkt u, ik heb geen plaats om die doosjes te bewaren, geen probleem, u kunt ze bij Leny Arts 
(Kuulotterstraat 5) afgeven. Bij een van de andere bestuursleden is ook een optie. Dan zorgen die dat ze 
bij Leny terecht komen. 
  
Dit was het wat de nieuwsbrief van mei betreft. Korter en minder informatie dan we gewend zijn maar 
er zijn uiteraard geen tips voor uitgaansmogelijkheden. 
 
Het bestuur van KBO Landhorst wenst u ondanks deze moeilijke tijd toch een fijne meimaand. 
Zorg goed voor uzelf en probeer gezond te blijven. 
 
Secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)  
tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl                      z.o.z. 
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