
 

                              

                               

              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 KBO leden, 

 

Na maanden van een strenge Locdown is er nu weer veel meer open en proberen we alles weer 

een beetje “open” te doen. 

Daarom zijn we inmiddels weer begonnen met de wekelijkse activiteiten die vanuit KBO 

Landhorst georganiseerd worden. 

Dat zijn:  

Dinsdagmiddaggym.  

Van 15.00 uur tot 16.00 uur. Contactpersoon Marij Emons. Tel: 06-238-169-84 

Woensdagmiddag Jeu de Boelen:  

Dit is van 14.00 uur tot 16.00 uur. Contactpersoon: Ria Nabuurs. Tel: 0485-47 80 08. 

Donderdagmiddag wordt en gebiljart:  

14.00 uur tot 17.00 uur. Contactpersoon Ad Rijkers: tel: 06-20 09 07 06. 

Het kaarten op de woensdagmiddag gaat niet meer door. Hiervoor zijn er te weinig 

deelnemers. 

 

Sjoelcompetitie. 

Op maandag 12 juli willen we starten met de sjoelcompetitie. Dit is dan 6 maandagochtenden. 

Omdat we nog wel met enkele maatregelen (b.v. afstand)  rekening moeten houden moet u zich 

hiervoor wel opgeven. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 9 juli bij het secretariaat.  

De onkosten bedragen € 2,50 en als u zin hebt in koffie/thee is dit € 1,00 per kop. 

 

Gezamenlijke maaltijd. 

Helaas hebben Ria Barten en Nelly v.d. Ligt aangegeven te willen stoppen met het koken op de 

laatste vrijdag van de maand. Ze hebben het altijd graag gedaan, maar door andere bezigheden 

lukt het nu niet meer. Wel jammer, maar ook te begrijpen.  

Ria en Nelly bedankt voor jullie inzet. 

Nu is onze vraag of er interesse is om het gezamenlijk eten toch door te laten gaan en het eten 

dan te laten komen van een cateraar, bijv. de firma van Vonderen uit Sint Hubert. Die hebben 

het eten met de laatste kerstviering in 2019 ook verzorgd. 

De vraag is ook: op welke dag zou u dan het liefste de gezamenlijke maaltijd gebruiken. Op de 

vrijdag zoals we gewend waren, of op de zondag. Dit doen ze in sommige andere afdelingen 

ook en daar wordt goed gebruik van gemaakt. 

De onkosten zullen dan +/- € 11.00 inclusief een kop koffie/thee zijn. 

Ook hiervoor moet u zich aanmelden bij het secretariaat. Graag voor 13 juli. 

 

Natuurbegraafplaats Maashorst. 

Ook willen wij een “excursie” naar natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk organiseren als 

daar belangstelling voor is. Ook hiervoor moet u zich opgeven bij het secretariaat. 

 

 

 

Z.0.Z. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zomerfair KBO Brabant. 

Deze wordt gehouden op donderdag 22 juli van 10.30 uur tot 16.30 uur. 

U kunt uzelf rechtstreeks aanmelden via www.kbo-brabant.nl/aanmeldenzomerfair maar u kunt 

zich ook aanmelden via onze eigen KBO. Dan vragen wij de toegangskaarten voor u aan. 

Als wij de aanmeldingen binnen hebben kunnen we bekijken hoe het vervoer naar Veldhoven 

geregeld kan worden.  

Ook niet leden kunnen zich aanmelden. Dus hebt u kennissen, kinderen, buren die graag mee 

willen dan kan dit. Het is misschien wel leuk voor iemand die denkt: ik ga straks met pensioen 

en krijg dan meer vrije tijd, ik ga eens kijken welke hobby’s er zijn. Misschien zit er wel iets leuks 

bij voor mij. Er zijn zo’n 120 deelnemers. 

De zomerfair wordt gehouden op Koningshof in Veldhoven. Dat is dezelfde plaats waar ook de 

seniorenbeurs is. 

Hiervoor moet u zich uiteraard aanmelden en wel vóór 30 juni 16.00u. Wij moeten dit vóór 30 

juni 17.00 doorgeven bij KBO Brabant. Op 1 juli wordt het besluit genomen doorgaan ja of nee. 

 

Verder zijn we nog bezig om straks in september (als het kan) een gezellige avond te 

organiseren zodat alle leden elkaar weer kunnen zien. 

 

De ONS verschijnt deze maand niet. 

Beste mensen laat a.u.b. iets van u horen zodat wij daar als bestuur mee aan de slag kunnen. 

Als wij niet weten wat er speelt in onze vereniging wordt het moeilijk om iets te organiseren. 

Het KBO bestuur wenst u een fijne juli maand en wij hopen u op een van de activiteiten te zien. 

 

Secretariaat van KBO Landhorst vindt u op Scheperstraat 4 (Marij Emons)  

tel: 06-238 169 84 of 0485-47 88 11. E-mail: info@kbo-landhorst.nl    

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dit zijn de activiteiten waar u zich voor op moet geven op een rijtje: 

U kunt u telefonisch opgeven, via onze website of u stopt onderstaand strookje in de brievenbus 

bij Marij. 

De gegevens vindt u hierboven. 

 

Sjoelcompetitie: opgave voor 9 juli.    

Naam: 

Aantal personen: 

 

Gezamenlijke maaltijd: opgave voor 13 juli. 

Naam: 

Aantal personen: (doorstrepen wat u NIET wilt. 

Vrijdag. 

Zondag. 

 

Natuurbegraafplaats Maashorst: opgave voor 13 juli. 

Naam: 

Aantal personen: 

 

Zomerfair KBO Brabant: opgave vóór 30 juni 16.00 uur. 

Naam:  

Aantal personen.       

http://www.kbo-brabant.nl/aanmeldenzomerfair

