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Beste leden van KBO Landhorst. 
 
Dit is alweer de nieuwsbrief van september. De nieuwsbrief zal evenals de ONS voortaan verschijnen op 
de laatste maandag van de maand.  
 
Van een mooie (soms wat hete) zomer gaan we weer het najaar in. 
De tijd waarin (normaal) weer allerlei activiteiten gaan plaats vinden. In de vorige nieuwsbrief hebben 
wij over het opstarten hiervan dan ook uw mening gevraagd. Helaas is daar maar heel erg weinig op 
gereageerd. 
Dat vinden wij wel jammer. Zeker nu de besmettingen met het coronavirus weer oplopen stellen wij uw 
mening met betrekking tot de activiteiten erg op prijs. U kunt dit aangeven door een telefoontje of een 
gesprekje met een van de bestuursleden. Ook kunt u via onze website een enquête invullen. Dat is goed 
te doen en dan hebben we de resultaten altijd bij de hand. (www.kbo-landhorst.nl) 
Onderaan deze pagina vindt u het telefoonnummer en het e-mailadres. 
 
Zoals u weet is er ieder jaar de “Rabobank clubsupportactie” 
Ook dit jaar heeft onze penningmeester onze KBO hiervoor weer aangemeld. Deze keer gaan we voor de 
financiering voor een nieuwe vaatwasser in de ontmoetingsruimte in de Kievitshof. 
Want, oh wat een pech, net toen KBO Landhorst het reilen en zeilen van de ontmoetingsruimte over 
genomen had van stichting LOL ging de vaatwasser kapot.  
De vrijwilligsters wilden best met de hand afwassen maar bij nader onderzoek bleek dat er in ruimtes 
waar koffie en zo geschonken wordt het via het HACCP-reglement (hygiëne) een vaatwasser vereist is.  
Dus bij deze de oproep om te stemmen op onze KBO zodat wij de vaatwasser (deels) daaruit kunnen 
financieren.  
U kunt alleen stemmen als u lid bent van de Rabobank. U kunt uw stem uitbrengen van 5 t/25 
oktober. Het stemmen gaat dit jaar anders dan voorafgaande jaren.  
Via de Rabo app of via Rabo internetbankieren kunt u uw stem uitbrengen. Van de rabobank ontvangt 
u dit jaar geen stemcode per e-mail.  
Het stemmen gaat eenvoudig onder de knop “zelfregelen” die u straks vindt op de website van uw 
Rabobank en dat is: www.rabobank.nl/lokale-bank/land-van-cuijk-enmaasduinen 
Heeft u vorig jaar uw stem uitgebracht maar heeft u geen toegang tot de Raboapp of Rabo 
internetbankieren dan krijgt u van Rabobank een e-mail met een unieke stemcode. 
Met deze code kunt u in de stemperiode uw stem uitbrengen. 
Mocht u hier hulp bij willen hebben dan kunt u contact opnemen met Ad Rijkers of een ander 
bestuurslid. Ad zal u met alle plezier helpen.  
 
De gezamenlijke maaltijd op de laatste vrijdag van de maand is ook weer van start gegaan. Omdat Ria en 
Nelly nu niet kunnen koken in het keukentje (vanwege de 1,5 mtr regel) wordt de maaltijd verzorgd door 
Hofmans catering uit Malden. 
Mocht u zich hiervoor willen aanmelden dan kan dit via het formulier dat in de “ontmoetingsruimte” ligt. 
Ook een telefoontje kan altijd. De opgave moet dan op dinsdag voor de laatste vrijdag binnen zijn. 
 
Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne en vooral gezonde oktobermaand toe en het advies 
blijft: houdt u aan de coronaregels zodat we het virus buiten de deur kunnen houden en blijf een beetje 
op elkaar letten. Tot de volgende nieuwsbrief. 

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.rabobank.nl/lokale-bank/land-van-cuijk-enmaasduinen

