
 

                              

                               

              Het Tafeltje-Dekje Verwen-menu 

                                     voor € 7,45 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 wenst u een goed 2021. Misschien wel wat laat maar toch goed 

gemeend. 

Het jaar 2020 ligt alweer bijna een maand achter ons. Een jaar wat nog lang in onze herinnering 

zal blijven. Een jaar waar we geen KBO-activiteiten hebben kunnen organiseren.  

En, na zojuist de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge gezien te hebben, 

kunnen er voorlopig ook nog geen activiteiten georganiseerd worden.  

Daarom hebben wij, als bestuur, eraan gedacht om bij ziekte en overlijden van een onze leden 

een kaartje te sturen. 

Daar zijn we destijds mee gestopt omdat het heel moeilijk bleek te zijn om niemand over te 

slaan. En dat is natuurlijk heel vervelend. 

Omdat we in deze “rare” tijd maar heel weinig bezoek mogen ontvangen leek het ons wel een 

goed idee om daar toch weer mee aan de slag te gaan. Dit zeker ook als medeleven vanuit 

KBO Landhorst. 

Maar om dit goed te laten verlopen hebben wij daarbij wel uw hulp nodig. Als u weet dat een 

van uw buren, vrienden of kennissen langdurig ziek is, in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijft, 

of in het ergste geval overleden is laat het ons dan a.u.b. even weten zodat wij een kaartje 

kunnen sturen. 

Ook kunt u dit misschien even doorgeven aan b.v. uw kinderen zodat ook zij ons een berichtje 

kunnen sturen als u daar prijs op stelt. 

U kunt het bericht doorgeven aan Leny Arts. Tel: 0485-47 85 63 of per e-mail 

leny.jos.arts@gmail.com  

Bij een van de andere bestuursleden kan natuurlijk ook altijd, maar bij Leny is het meteen op de 

plaats want zij zorgt ervoor dat er een kaartje wordt verstuurd. 

Als wij niet weten dat er zieken en dergelijke zijn kunnen wij ook geen kaartje sturen. En 

nogmaals wij vinden het erg vervelend als er iemand overgeslagen wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een berichtje van onze penningmeester: in de eerste week van februari wordt de contributie van 

€ 28,00 afgeschreven van uw rekeningnummer. 

 

 

 

Z.O.Z. 

 



 

 

 

 

 

Dan nog een verzoek van KBO Brabant om het volgende onder uw aandacht te brengen. 

 

Oplichters in de periode van vaccinatie. 

De daders doen zich voor als medewerkers van de GGD, Team Thuiszorg of een gezamenlijke 

actie van de huisartsen. Mensen worden gebeld om, uiteraard, een nep afspraak te maken voor 

het vaccineren van een coronavaccinatie. Er wordt gezegd dat u nog een brief krijgt, maar u 

moet al wel alvast betalen, maar dat de zorgverzekeraar u terugbetaalt. Als u vragen gaat 

stellen hebben ze overal een antwoord op.  

 

TRAP ER NIET IN. Het is allemaal bedoeld om u geld afhandig te maken. 

 

DE CORONATEST EN VACCINATIE ZIJN ALTIJD GRATIS.  

U krijgt een brief van de GGD waarin het telefoonnummer staat dat uzelf moet bellen om een 

afspraak te maken. 

 

VERTROUW ALTIJD OP UW “NIET PLUIS GEVOEL” 

Waar kunt u terecht als het u overkomt? 

KBO Brabant wil u altijd helpen, maar ook bij onze eigen afdeling kunt u met vragen terecht. 

Wij zijn graag bereid om u te helpen. 

 

MAAK GEEN GELD OVER EN MELD HET BIJ DE POLITIE.  

Heeft u wel al geld over gemaakt bel dan uw bank, want soms kunnen ze het betaalverkeer nog 

stopzetten.  

Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088-78 67 372. 

Bij twijfel kunt u ook altijd de GGD bellen op nummer: 0800- 1351. 

Zij zijn dagelijks bereikbaar (ook in het weekend) van 8.00 tot 20.00 uur. 

 

Voor ouderen en mensen met een beperking is een aparte website gemaakt. 

Lees meer op: Leven in coronatijd als je risico loopt/ Vilans. 

 

 

Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een goede februari maand toe. Probeer gezond te 

blijven en let een beetje op elkaar. En zoals minister de Jonge zojuist zei: een belletje kan al 

heel veel voor iemand betekenen. 

 

 

 

 

 

Secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)  
tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl           


