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

Beste leden van KBO Landhorst.
Omdat de ONS vanaf nu aan het einde van de maand verschijnt komt deze maand 2 keer de
nieuwsbrief uit.
Als KBO Landhorst zijn we voorzichtig weer van start gegaan met het opstarten van activiteiten.
De Landhorstse sjoelbakcompetitie is dit jaar niet doorgegaan omdat er maar 2 aanmeldingen
waren. We hopen hier volgend jaar weer volop mee door te kunnen gaan. Het is best te begrijpen
dat de meeste onder ons nog een beetje afwachten hoe het coronavirus zich houdt.
Dat we daar nog niet van af zijn is een ding wat zeker is. Ik heb vanmorgen (maandag) nog
gehoord dat er in de buurt toch weer enkele personen besmet zijn
Het Jeu de Boulen is wel van start gegaan. Ook hier geldt afstand houden, zelf de ballen oprapen
en zo meer. Het is wel fijn dat we er 5 nieuwe leden bij hebben. Het is een gezellig clubje. Als u
ook mee wilt doen kunt u altijd contact opnemen of kom gerust eens een keertje kijken. We Jeu
de Boulen op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Ook het biljarten is weer van start gegaan. Hier zitten ze ook om nieuwe leden te springen.
Als u denkt: dat is wel iets voor mij neem gerust contact op met Ad Rijkers tel: 06-200 90 706 of
0485-215 080. Ad is het aanspreekpunt voor het biljarten. Er wordt gebiljart op de
dinsdagochtend en de donderdagmiddag. Ook hiervoor geld; loop gerust eens binnen om te
kijken of het iets voor u is.
De laatste maanden vindt u steeds een puzzel bij de ONS. Deze krijgen wij aangereikt door KBO
Brabant. Dat de puzzel inspirerend werkt blijkt uit de oplossingen die wij binnenkrijgen.
Een van onze leden, dhr. Jo Oppers, heeft voor deze maand zelf een puzzel gemaakt voor onze
KBO. Hij staat geheel in het teken van Landhorst en uiteraard ook de oplossing. Ik heb de puzzel
al gemaakt en ben het helemaal eens met de oplossing.
Jo, het bestuur van onze KBO dankt jou heel hartelijk voor je inzet. Het is hartstikke leuk om
vanuit de leden een idee te krijgen. Dus als u iets weet, laat het ons weten dan kijken wij wat we
ermee kunnen doen.
Ook het “steunpunt” in de Kievitshof is weer open. Het is weer gezellig om daar een praatje te
kunnen maken. Ook hier wordt er netjes aan de 1,5 meter afstand gehouden. Maar ook daar zijn
we nog op zoek naar een paar vrijwilligers voor het schenken van koffie. Met vragen daarover
kunt u terecht bij Maria van Bakel. Tel: 0485-47 84 60.
Maria is het aanspreekpunt voor “het steunpunt”
Zoals al eerder vermeld willen we eind oktober/begin november beginnen om een kerstkrans te
maken van eierdoosjes. U kunt zich hiervoor al opgeven bij Marij. (gegevens onder aan deze
nieuwsbrief). Eierdoosjes zijn nog altijd van harte welkom.
z.o.z.

Subsidie via “Voor-de-Ouderen”
“Voor de Ouderen” draagt tot €2.000 bij aan inzamelacties voor initiatieven voor ouderen.
Deze bijdrage is altijd maximaal 50% van het gestelde doelbedrag.
De bijdrage wordt beschikbaar gesteld door Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo,
Fonds 1818 en Stichting Dioraphte.
Per provincie is er een limiet aan het budget (verdeeld over twee keer 6 maanden). We
controleren, wanneer we je aanvraag ontvangen hebben, of er nog budget beschikbaar is.

Voorwaarden voor de bijdrage
1. Initiatieven waarbij ouderen zelf aan de slag gaan of zelf een actieve inbreng hebben,
maken kans op een bijdrage.
2. De voorkeur gaat uit naar initiatieven waarin meer mensen betrokken zijn dan alleen eigen
leden.
3. De voorkeur gaat uit naar initiatieven die nog niet eerder hebben plaatsgevonden.
4. Organisaties en personen kunnen eenmaal per jaar een bijdrage van Voor de Ouderen
ontvangen. Kies dus bewust voor welk initiatief je een aanvraag doet.
5. Na het indienen van je aanvraag moet je initiatief binnen 6 maanden plaatsvinden.
6. Om geld in te zamelen, benader je zoveel mogelijk verschillende donateurs.

Wie helpt het bestuur aan een goed initiatief?
Mogelijk kunnen we voor dit jaar (nog) een bijdrage aanvragen.
Heeft u een idee voor een activiteit waarbij de deelnemers zelf in actie moeten komen, laat het
ons dan weten!
Dan kunnen we een aanvraag uitwerken en indienen.
U kunt bellen, schrijven, mailen of even aankomen bij Ad Rijkers.
Bij een van de andere bestuursleden kan natuurlijk ook.
Meer info over “Voor de Ouderen” kun je vinden op: www.voordeouderen.nl
Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne augustus maand.
Veel puzzelplezier en vooral: probeer gezond te blijven en let nog een beetje op elkaar.
Het advies blijft: houd afstand, was uw handen en bij klachten blijf thuis en laat u testen.
Zo kunnen we wellicht een nieuwe virusgolf voorkomen.

Het secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)
Tel: 0485-478 811 / 06-238 169 84.
e-mailadres: info@kbo-landhorst.nl.

