
 

                              

                               

              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 

 

 

Hallo leden van KBO Landhorst. 

 

Na een week met volop sneeuw en ijspret, maar ook sneeuw en ijslast hebben we nu het lente 

gevoel. 

We kunnen nu, wanneer we daar zin in hebben, weer een lekker wandelingetje maken.  

Even erop uit. Want ik denk dat we het thuis zitten allemaal wel moe zijn maar toch moeten we 

nog even doorbijten. En zoals altijd geld ook hiervoor: de laatste loodjes wegen het zwaarst.  

Maar als we met z’n allen nog even de schouders eronder zetten, ons goed aan de regels 

houden en de vaccinatie op gang komt is er de goede hoop dat we straks toch weer wat meer 

kunnen en er eindelijk weer iets door onze KBO georganiseerd kan worden. Wij, als bestuur, 

kijken daar erg naar uit, en u waarschijnlijk ook.  

 

Vanuit het Sociom is ons gevraagd om het volgende onder uw aandacht te brengen. 

Als u de, zo belangrijke, injectie gaat halen tegen het coronavirus moet u zorgen dat u een 

geldig identiteitsbewijs bij u hebt.  

Dat geldt ook wanneer u straks gaat stemmen in maart. 

Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan: een identiteitskaart, paspoort of een geldig 

rijbewijs. 

Probeer hieraan te denken dat voorkomt onnodige stagnatie zowel bij het prikken als bij het 

stemmen. 

 

Verder is namens “Heemkunde Landhorst” gevraagd of er iemand is die nog foto’s of iets 

dergelijks heeft van de Boerinnenbond / KVO Landhorst. 

Zij zijn op zoek naar documentatie, en dan vooral uit de beginperiode. Zij willen een boek 

uitbrengen over ruim 50 jaar vrouwenvereniging in Landhorst. Heeft u nog iets? of weet u nog 

iets? neem dan a.u.b contact op met Piet Hendriks 0485-478 891 of met Ad Rijkers 06-20 09 

07-06. (Misschien is er ook nog informatie bij uw familie of kennissen?). 

 

Ook willen wij u nogmaals vragen om aan Leny tel: 0485-47 85 63. (of een van de andere 

bestuursleden) door te geven als u weet dat er iemand ziek is, in het ziekenhuis ligt of in het 

ergste geval als er iemand is overleden. Dat zou ons erg helpen met het bezorgen van een 

kaartje. Ook als u niet zeker weet of die persoon lid is geef het even door dan weet Leny wel of 

dat zo is of niet. 

 

Nou dit was het weer voor deze maand. Veel nieuws is er in deze rare tijd niet te melden.  

Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne, hopelijke zonnige, lentemaand. 

Houd de moed erin en probeer gezond te 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           


