
 

                              

                               

              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, 

 

De maand september staat alweer voor de deur. De maand waarin misschien weer wat versoepelingen 

plaatsvinden i.v.m. de coronaregels. Omdat er dan misschien weer wat meer mogelijk is hebben wij op 29 

september een gezellige avond gepland met een optreden van Mia Dekkers. Zij vertelt op een heel 

humoristische wijze over vroeger en nu. 

Omdat het nu nog niet met zekerheid te zeggen is of de 1,5 meter dan niet meer van toepassing is willen 

wij u vragen om u voor deze avond op te geven. Dit graag voor 20 september.  

U kunt dit doen door onderstaand strookje in te vullen en bij het secretariaat in de brievenbus te doen. 

Telefonisch opgeven kan natuurlijk ook evenals het opgeven via onze website.  

De gegevens hiervan vindt u onderaan de brief. 

We beginnen de avond om 19.30 uur. 

Wij kijken er naar uit om u allen weer te zien op die avond. Mocht het toch niet door kunnen gaan dan 

hoort u dit uiteraard van ons. 

 

Sjoelbakcompetitie. 

De jaarlijkse sjoelbakcompetitie zit er weer op. 6 maandagochtenden waren de sjoelers sportief bezig om 

zo hoog mogelijk in de puntenlijst te eindigen. Maar naast “sportief” was het vooral ook heel gezellig. Er 

werd gestreden om de 1ste, 2de en 3de plaats. De 1ste plaats ging naar Hilda Langens met 1043 punten. 

Pieta v.d. Ven werd 2de met 952 punten en Ria Nabuurs werd 3de met 948 punten.  

Nu al kijkt men uit naar het volgend jaar en sommigen hadden het idee om dit vaker terug te laten komen, 

dus niet alleen in de zomermaanden. 

 

Nieuwe activiteiten voor in de ontmoetingsruimte. 

Omdat de sjoelbakcompetitie zo gezellig was en er werd gesproken om dit vaker te doen hebben wij, als 

bestuur, zoiets van: zijn er misschien nog andere activiteiten die er gedaan kunnen worden op een van de 

ochtenden als de ontmoetingsruimte open is. Het zou bv. zoiets kunnen zijn als een spelletje kaart, 

rummikub, sjoelen, knutselen of bv schilderen op nummer. Iets waarbij we gezellig samen zijn en ook een 

gezellig praatje kunnen maken. 

Dus beste mensen, als u iets weet waarvan u denkt dit zou wel iets kunnen zijn laat het ons dan a.u.b 

weten dan kunnen wij daar mee aan de slag. Wij hebben uw ideeën hier echt bij nodig. 

We moeten toch met z’n allen proberen om er iets gezelligs van te maken. 

Ook dit kunt u doorgeven via onderstaande gegevens. 

 

Dan nog even dit. Wie van u zou interesse hebben om de rol van coördinator in de ontmoetingsruimte in 

te vullen? Voor vragen neem 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   

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

 

NAAM: 

Geeft zich op voor ……. persoon/personen voor de gezellige avond van 29 september.     

 

Heeft dit idee voor een activiteit op een van de ochtenden in de ontmoetingsruimte.      


