
 

                              

                               

              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 KBO leden, 

 

Het is alweer tijd voor de nieuwsbrief van augustus. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat we weer voorzichtig aan het opstarten zijn met 

onze activiteiten. 

Deze keer willen wij laten weten dat we ook de gezamenlijk maaltijden weer willen opstarten.  

Dit gaan we doen op de laatste vrijdag van de maand en de eerste keer zal zijn op 27 augustus. 

De maaltijden worden verzorgd door cateringbedrijf van Vonderen uit St. Hubert. 

Voor € 11,00 krijgt u een 3 gangen diner en na afloop een kop koffie/thee. 

Als u zich nog niet op gegeven hebt kunt u dit nog doen tot 20 augustus bij het secretariaat. 

Dit alles doen we uiteraard met de inachtneming van de coronamaatregelen. 

 

Ook staat er voor 29 september een gezellige avond op de planning. Mia Dekkers zal dan voor ons 

komen optreden. Zij vertelt haar verhalen in ons eigen Brabantse dialect. 

Wij hopen dat deze avond door kan gaan, maar dat zal er zeker van afhangen hoe het coronavirus zich 

ontwikkelt. 

 

VERVOERSINFO: tel: 0900-9292 of www.9292.nl 

Hier vindt u de mogelijkheden waarmee u kunt reizen. 

TREIN: tel: 0800-023 25 45 of www.arriva.nl 

Arriva: Roermond-Nijmegen.  

BRAVO LIJNDIENST. Tel: 0800-023 25 45 of www.bravo.info 

BUURTBUS LAND VAN CUIJK:  (BRAVO) 

Lijn 292: buurtbus St. Anthonis-Boxmeer. Dit is de lijn die in Landhorst komt.  

Lijn 255: buurtbus Boxmeer-Venray. 

Lijn 238: buurtbus Grave-Boxmeer. 

OV BEGELEIDERSKAART. Tel: 030- 235 46 61 

REGIOTAXI: tel: 0900-82 94 67 of www.regiotaxinoordoostbrabant.nl 

Voor de regiotaxi kan iedereen een pas aanvragen. U betaald dan het gewone openbaarvervoertarief. 

Maar u kunt ook een bij de gemeente een WMO pas aanvragen en dan betaalt u een gereduceerd tarief. 

U kunt dan ook nog een begeleiderskaart aanvragen zodat er altijd iemand met u mee kan reizen als u 

dat niet alleen kunt. 

U kunt vanaf uw woonplaats 25 kilometer rijden.  

Wel kunt u verder dan die 25 kilometer rijden als u naar een “puntbestemming” moet en dat zijn b.v. de 

ziekenhuizen in. Nijmegen, Uden, Oss. 

U kunt zoveel kilometers rijden als u wilt. 

VALYS. Tel 0900-96 30 of www.valys.nl 

Met de valys kunt u zover reizen als u wilt. U moet hiervoor ook een pas aanvragen. Dit kan alleen als u 

ook   de WMO pas hebt voor de regiotaxi. Hier krijgt u een maximaal aantal kilometers toegewezen die u 

in 1 jaar mag reizen. 

Het tarief voor valys is € 0,20 per kilometer. Hier mag u 1 persoon gratis meenemen en nog 2 personen 

tegen het gereduceerde tarief van € 0,20 per kilometer. 

Mocht u vragen hierover vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met een van ons. 

 

Dit was het weer voor deze maand. Het bestuur wenst u een fijne, zonnige maand. 

(u kunt alles nog eens rustig nalezen op onze site. www.kbo-landhorst.nl)  

 

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

tel: 06-23 81 69 84 of 0485- 47 88 11. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl           

http://www.valys.nl/
http://www.kbo-landhorst.nl/

