
 

                              

                               

              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.                                                                               mei 2021 

 

Er is alweer een maand voorbij en zoals jullie gewend zijn voorzien wij jullie via de nieuwsbrief 

van informatie welke ons vanuit verschillende bronnen en vanuit onze eigen leden ter ore komt. 

Het blijft heel jammer dat wij nog niks kunnen/mogen organiseren. Maar na de persconferentie 

van dinsdag 20 april gloort er een klein lichtje aan de horizon. 

 

KBO Brabant. 

Het plan is om de KBO zomerfair op 22 juli 2021 te organiseren bij hotel Koningshof in 

Veldhoven. Dat is hetzelfde terrein waar normaliter ook de senioren Expo wordt gehouden. 

U kunt zich hiervoor aanmelden (als bezoeker) vanaf 26 april 2021. 

In de ONS van mei vindt u de informatie hoe u zich kunt aanmelden. Mocht u hier hulp bij nodig 

hebben dan horen wij dat graag van u.  

(of ga naar: https://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair/ ) 

 

Sociom 

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

Omdat bewegen in deze tijd wat moeilijker is nu alle gymlessen niet door kunnen gaan zijn zij in 

samenwerking met Omroep Land van Cuijk gestart met “Cuijk Beweegt TV”. 

Dit is speciaal voor senioren en wordt uitgezonden om 10.00 uur en wordt herhaald om 15.30 

uur. 

Waarschijnlijk weet u wel op welk kanaal u Omroep Land van Cuijk op uw eigen tv. kunt vinden, 

maar hier de meest voorkomende kanalen:  

Ziggo digitaal kanaal 40, Ziggo analoog kanaal 22+ 

KPN, XS4ALL, Telfort (witte a.b.) kanaal 1475 

Edutel, Fiber.nl, Stipte en Telfort (zwarte a.b.) kanaal 2196 

Trined kanaal 521 

T-Mobile kanaal 859 

Multi fiber kanaal 123 

U kunt de kanalen ook opzoeken via onze website. (Nieuwsbericht “Omroep Land van Cuijk”)  

 

Maasziekenhuis Pantein. 

De prikservice van het Maasziekenhuis heeft gevraagd om dit berichtje aan u bekend te maken.  

Kom niet eerder dan 5 min. voor de afspraak naar de priklocatie. U moet een afspraak maken 

om te kunnen worden geprikt. In het begin werd nog wel eens door de vingers gezien als 

iemand geen afspraak had maar er is nu van hogerhand uit beslist dat zij niemand mogen 

prikken die geen afspraak heeft. 

Ook in het Maasziekenhuis moet je een afspraak maken om te prikken en ook daar wordt je 

weggestuurd als je te vroeg bent. 

Dit alles om het teveel aan mensen bij elkaar tegen te gaan.  

 

 

 

 

 

https://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair/


 

 

 

Nieuws van onze eigen KBO.  

Volgens de statuten moet er uiterlijk in juni een algemene vergadering gehouden worden, 

waarin de jaarverslagen van het voorgaande jaren behandeld worden. 

Het bestuur wil deze vergadering plannen op donderdag 24 juni.  

Om aan deze vergadering deel te nemen moet men zich vóór 20 juni aanmelden. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bekijkt het bestuur of het i.v.m. Corona  mogelijk is  

om de vergadering in De Stek te plannen. Zo niet, dan willen we het in dezelfde geest doen als 

vorig jaar. Met de volgende planning: 

- de agenda, het jaarverslag, het verslag van de vorige jaarvergadering het  

  aanmeldingsformulier  en het stembiljet  bezorgen tegelijk met de Ons van 25 mei.  

  Het kasverslag komt ook op de website en is alleen voor leden toegankelijk. 

- vragen of opmerkingen indienen vóór maandag 10 juni. 

- het bestuur reageert hierop persoonlijk of via de website van KBO-Landhorst. 

- aanmelden voor deelname vóór 20 juni. 

- stembiljetten inleveren vóór woensdag 23 juni. 

Uiteraard kunt u een en ander ook vinden op onze website. (www.kbo-landhorst.nl) 

 

Openstelling ontmoetingsruime Kievitshof. 

Na vragen van onze leden (en andere inwoners van Landhorst) waarom het koffie uurtje niet 

doorgaat en er wel andere activiteiten gehouden worden hebben wij contact gehad met de 

gemeente sint Anthonis en daaruit blijkt dat de ontmoetingsruimte NIET open mag.  

En, dat de gehouden activiteiten berustten op een misverstand met betrekking tot de uitleg van 

de regels. Hoe jammer dit ook is, maar we moeten ons aan de regels houden. Als het weer 

zover is dat de ontmoetingsruimte open mag zult u dit uiteraard meteen van ons horen voor 

zover u het zelf al niet meegekregen hebt via de persconferentie of andere media. 

De ontmoetingsruimte is alleen open voor het bloedprikken. (dit is op andere plaatsen ook zo) 

Daar heeft het Maasziekenhuis om gevraagd om zo de drukte in het ziekenhuis te verminderen.  

 

Dit was het weer voor deze maand. 

Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne meimaand, waarin we hopenlijk wat warmer 

weer krijgen. Daar is iedereen wel een beetje aan toe denk ik. 

Houd u allen gezond, en houd nog even vol. Maar zoals het gezegde luid: de laatste loodjes 

wegen het zwaarst, maar we gaan voor het grote licht aan het einde van de lange tunnel. 

En als u ergens vragen over hebt neem dan gerust contact op. 

 

 

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.kbo-landhorst.nl/

