
 

                              

                               

              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 
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Beste leden van KBO Landhorst. 
 
Na 4 maanden zijn wij als bestuur van KBO Landhorst weer bij elkaar geweest. Het was weer goed om 
elkaar weer te zien en lopende dingen zo te kunnen afhandelen en niet via de e-mail of telefoon. 
We hebben dit uiteraard gedaan met alle voorschriften die het RIVM aangeeft en we hopen dit ook weer 
voort te kunnen blijven zetten maar het “Als” kwam wel vaak voorbij. 
 
U hebt het in het woord van onze voorzitter Aad misschien al gelezen, zo niet zult u het zo lezen, er 
wordt weer nagedacht over de Landhorstse sjoelcompetitie. En daar heb je het woord ALS al, dit kan 
alleen ALS we de 1,5 meter afstand kunnen garanderen en het desinfecteren van de sjoelstenen. Dit zou 
kunnen doordat iedere speler (en vrijwilliger) elke keer voordat men de sjoelstenen aanraakt de handen 
desinfecteert. 
Nu is onze vraag: is er animo voor? Wilt u hier alvast over nadenken? Wij hebben als bestuur 
afgesproken om nog even een week of 2 aan te kijken hoe het coronavirus zich ontwikkelt. Maar wij 
horen ook heel graag uw mening hierover. Laat a.u.b. aan ons weten hoe u hier tegenover staat. 
Dit geldt natuurlijk ook voor het biljarten en voor het jeu de boules. Het gymmen gaat sowieso nog niet 
door omdat binnen nog niet gesport mag worden.  
 
Dan is er nieuws over de overnamen door KBO Landhorst van stichting LOL. 
Dit gaat in per 1 juli 2020.  Er verandert verder voor de mensen die “het steunpunt” bezoeken en voor 
de gebruikers niets. KBO Landhorst blijft alle activiteiten gewoon voortzetten.  
Maria van Bakel kunt u gewoon aan blijven spreken als u iets wilt weten over “het steunpunt” 
 
Vanuit stichting LOL hebben wij de vraag gekregen of wij in deze nieuwsbrief zouden willen vermelden 
dat “het steunpunt” vanaf maandag 8 juni weer open is en u weer welkom bent voor een lekker kopje 
koffie of thee en een gezellig praatje. Het steunpunt is nu zo ingericht dat er 1,5 meter afstand is tussen 
iedereen. 
De H. Mis op de dinsdagmorgen wordt dan ook weer hervat. Deze is om 9.30 uur. Ook daar bent u 
natuurlijk van harte welkom. 
Het kaarten op de woensdagmiddag gaat nog niet door. 
Ook de gezamenlijke maaltijd gaat in de maand juni niet door. 
Stichting LOL, en uiteraard ook KBO Landhorst, hoopt dat de opening van “het steunpunt” goed gaat 
verlopen. Zij, en wij, hebben daar alle vertrouwen in ALS iedereen de richtlijnen van het RIVM goed in 
acht neemt. 
 
Bij de ONS vindt u weer een puzzel die wij aangereikt hebben gekregen door KBO Brabant zodat u weer 
wat te doen hebt in deze tijd. Er zijn uiteraard weer een paar kleine, leuke prijsjes te winnen. 
 
De nieuwsbrief en het woord van Aad kunt u ook altijd terug vinden op de website van onze KBO. 
Dit is: www.kbo-landhorst.nl  
 
Zo, dit was het weer voor deze maand.  
Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne junimaand en hoopt dat u allen gezond mag 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           

http://www.kbo-landhorst.nl/

