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

Hallo leden van KBO Landhorst.
Er is alweer bijna een maand verstreken dat u de vorige nieuwsbrief van ons ontving en
na de persconferentie van 25 juni over het coronavirus is het duidelijk dat er weer activiteiten
georganiseerd kunnen worden. Uiteraard met de inachtneming van de richtlijnen van het RIVM
zoals o.a. de afstand van 1,5 meter, het goed wassen van handen, desinfecteren van materialen
en natuurlijk: bij klachten blijf thuis.
Als eerste staat de jaarlijkse “Landhorstse sjoelbakcompetitie” die wij altijd in de maanden juli en
augustus houden weer voor de deur.
Als u hieraan wilt deelnemen moet u zich dit jaar wel van tevoren aanmelden. Dit om te kijken
wat er onder u leeft. Of u dit nu al wilt ja of nee. En ook omdat dat wij willen weten welke ruimte
wij daarvoor moeten reserveren.
U kunt u hiervoor aanmelden tot 8 juli a.s. Dit kunt u doen via Marij.
Telefoon: 06-238 169 84. (hierop ben ik meestal wel te bereiken) of 47 88 11.
Ook kunt u zich opgeven via het e-mailadres info@kbo-landhorst.nl
Een briefje in de brievenbus kan natuurlijk ook. (Scheperstraat 4)
Bij voldoende deelname wordt de sjoebakcompetitie gehouden op de maandagochtenden:
13-20-27 juli en 3-10-17 augustus.
Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt een berichtje over het wel of niet door gaan en waar
het is en de aanvangstijd.
De inschrijving is €1,00 per keer voor het sjoelen en €1,00 per kop koffie/thee.
Voor het Jeu de Boelen zitten wij te springen om nieuwe deelnemers. En ook hiervoor geldt dat
wij dit weer gaan doen als u daar klaar voor bent. Er wordt gespeeld op woensdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur. Met een koffie/thee pauze tussendoor. Het zou toch jammer zijn dat er
vanwege te weinig deelnemers niet meer gespeeld kan worden. Voor opgave of informatie kun
je terecht op bovenstaande telefoonnummers of e-mail.
Ook bij het biljarten zijn nieuwe leden van harte welkom.
Er wordt gebiljart op de dinsdagochtend en de donderdagmiddag. Wil je hier meer over weten
neem dan contact op met Ad Rijkers. Tel: 06 20 09 07 06.
Over het line-dansen en de “zit gym” volgt in een latere nieuwsbrief meer informatie.
Per 1 Juli 2020 heeft KBO Landhorst de activiteiten overgenomen van stichting LOL.
De activiteiten die nu in de ontmoetingsruimte gehouden worden lopen gewoon door.
De bezoekers en vrijwilligers zullen hier verder niets van merken.
Wel zijn we op zoek naar nog enkele gastvrouwen/heren. Als u denkt, nou dat is wel iets voor
mij, neem dan contact op met Maria van Bakel. Tel: 47 84 60. Zij is de contactpersoon voor de
ontmoetingsruimte. Ook kun je eventueel contact op nemen met mij (Marij). Ik zal dan zorgen
dat het bij Maria terecht komt.
Want ook hiervoor geldt: het zou zo jammer zijn dat de koffie uurtjes er straks misschien niet
meer zijn door een tekort aan vrijwilligers.
Loop gerust eens een keertje binnen om te zien hoe gezellig die zijn.
De openingstijden zijn: maandag-donderdag-vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdag
van 9.30 uur (H. Mis) tot 12.00 uur.

Denkt u nog aan het sparen van eierdoosjes van 10 en 6 stuks voor de kerstkrans die wij
in november willen gaan maken?
Zoals u weet kunt u deze inleveren bij Leny Arts. Bij een van de andere bestuursleden kan
eventueel ook dan zorgen die dat ze bij Leny terecht komen.
Dan nog even het volgende, niet onbelangrijk, nieuws.
Er is al reeds langere tijd contact met woningstichting Mooiland over huurwoningen voor
ouderen in ons eigen Landhorst. Op de bijeenkomst die er geweest is kwam naar voren dat er in
Landhorst eigenlijk geen woningen zijn die, gezien de huurprijs, in aanmerking komen voor onze
eigen (ouderen) inwoners die graag in Landhorst willen blijven wonen. (ter herinnering: vaak is
het inkomen “alleen AOW” te laag en wordt er met het vermogen geen rekening gehouden)
KBO Landhorst, en in het bijzonder Aad, heeft hierover meerdere malen contact gehad met
Mooiland.
Daarom is met Mooiland het idee besproken om enkele huurwoningen te koop aan te bieden
met een terugkoopgarantie. Dat houdt in dat als u een woning koopt de woning weer terug wordt
gekocht door Mooiland als u door omstandigheden moet gaan verhuizen of in geval van
overlijden. U, of uw naaste, zitten dan niet met het “probleem” om het huis weer te verkopen.
In dit plan wordt de woning dan getaxeerd door een onpartijdige taxateur zodat de verkoopprijs
goed is.
U kunt dan met een gerust, veilig gevoel in ons eigen plaatsje blijven wonen. Maar alvorens dit
plan verder handen en voeten kan krijgen is het van belang om te weten in hoeverre de
inwoners in Landhorst in zo’n plan geïnteresseerd zijn. Dus beste leden, als u denkt, dat is iets
voor mij, meldt u dan aan !! En mocht u daar nog vragen over hebben, dan staat KBO
Landhorst u graag met raad en daad bij. Neem dus gerust contact op met ons. Dan denk ik in
het bijzonder aan Aad. Die heeft in eerdere gesprekken met Mooiland dit plan op tafel gelegd.
Tel: van Aad is 06-11 95 98 57. Dus als u interesse heeft wacht dan niet te lang met aanmelden
want dan kunnen in het najaar de gesprekken hierover met Mooiland verder worden opgepakt.
Huren van een woning van Mooiland kan (binnen de spelregels) natuurlijk ook, maar U moet
wel ingeschreven staan bij Mooiland want zonder inschrijving weet Mooiland natuurlijk niet
dat u eventueel geïnteresseerd bent in een huurwoning. Voor het inschrijven kunt u alle
informatie vinden op www.mooiland.nl en mocht u er niet uitkomen neem dan gerust met ons
kontakt op.
Als er ooit iets is waarvan u denkt “hé, dat is nou echt iets voor de KBO-nieuwsbrief” meldt het
gerust dan zorgen wij ervoor dat het erop komt te staan.
Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne zomer en hoopt dat u allemaal kunt genieten
van het stukje meer vrijheid dat we nu hebben dan dat dat in de afgelopen maanden het geval is
geweest.
Zorg goed voor u zelf, blijf gezond en let nog een beetje op elkaar zodat wat we nu hebben
kunnen houden en het stukje bij beetje beter wordt.
Hopelijk kunnen we dan in het najaar weer een bijeenkomst organiseren.
Secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)
tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl
(U kunt de nieuwsbrieven van 2019/2020 nalezen op onze website: www.kbo-landhorst.nl)

