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Hallo leden van KBO Landhorst. 

 

We zitten alweer tegen het einde van de maand maart aan. Over een paar dagen wordt de klok 

alweer verzet en blijft het al weer langer licht. Dat kunnen we zeker goed gebruiken in deze 

vervelende tijd. Ook al gloort er al wat licht aan het einde van de tunnel nu er steeds meer 

mensen ingeënt worden. Toch moeten we het nog even volhouden. 

Om dat volhouden wat aangenamer te maken hebben wij, als bestuur van onze KBO, gedacht 

om u wellicht wat op te vrolijken door een paar bloembolletjes bij de nieuwsbrief te doen. 

 Als die straks gaan bloeien kijkt dat best wel vrolijk en doet u dat misschien wel goed en kunt u 

denken: Hé, ik ben benieuwd of ze bij de andere leden van de KBO ook zo mooi bloeien? 

 

Vanuit KBO Brabant is ons gevraagd om de ONS zomerfair nog even onder uw aandacht te 

brengen. Hierover hebt u al kunnen lezen in de ONS van februari. De zomerfair wordt, als de 

coronamaatregelen het toelaten, gehouden aan het einde van de zomer, ergens in het midden 

van Brabant. Dus, als u iets hebt om tentoon te stellen of u wilt daar ook wellicht ook iets van 

verkopen kunt u zich aanmelden via de volgende website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 

Er zijn al wel enkele aanmeldingen maar nog niet voldoende om de zomerfair door te kunnen 

laten gaan. 

 

Afgelopen week hebt u allen de nieuwsbrief over de verbouwing van dorpshuis “De Stek” in de 

brievenbus gekregen. Daarin wordt gevraagd om ook uw mening te laten horen. En dat is 

natuurlijk erg belangrijk. Nu is onze vraag: als u een idee hebt, en dat doorgeeft aan de 

organisatie, zou u dat ook aan het bestuur van de KBO willen doorgeven zodat we in de 

besprekingen over de verbouwing dat idee mee kunnen nemen. Want het is natuurlijk erg 

belangrijk dat wij een fijne ruimte krijgen om onze bijeenkomsten te houden. 

 

Omroep Land van Cuijk is bezig met een reportage over Landhorst. Daar is al een gesprek over 

geweest met onder meer: Gerard Willems, Arnold de Wit, Helmi van Creij, Ad Rijkers en Aad 

Overvliet.  

Ook zullen er nog opnames gemaakt worden met een drone en enkele shots gemaakt worden 

van de speeltuin bij de “Groene Poort”. 

Wanneer dit alles wordt uitgezonden is nog niet bekend. Dus zou ik zeggen: houdt de t.v. ( en 

de drone) in de gaten en natuurlijk onze website. Als wij weten wanneer het uitgezonden wordt 

zet Ad het uiteraard meteen op onze website. 

 

Dit was het weer voor deze maand. Het bestuur wenst u een goede, zonnige maand. Ga de 

bolletjes planten en hopelijk kunt u na een tijdje genieten van de mooie kleuren en kunt u 

denken: zouden ze bij de andere leden van de KBO ook zo mooi bloeien? 

Houdt u allen goed, let een beetje op elkaar en we kijken met z’n allen uit naar dat grote licht 

aan het einde van deze lange tunnel. Want dat licht komt er zeker. Nog even de laatste loodjes. 

En met z’n allen gaat dat zeker lukken. 

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


