
 

                              

                               

              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 herfst staat alweer voor de deur en de avonden worden alweer korter. Daarom is het fijn dat 

er weer activiteiten georganiseerd kunnen worden met de versoepelde coronamaatregelen. 

 

GEZELLIGE AVOND. 

We beginnen a.s. woensdag met de gezellige avond met een optreden van Mia Dekkers. 

Hiervoor had u zich al moeten opgeven maar als u nu denkt: och, dat ben ik helemaal vergeten 

geef dan even een seintje. 

 

SAMEN SOEPEN. 

Op 6 oktober is er het “samen soep eten” in het kader van: de week van de eenzaamheid. Ook 

hiervoor is de opgavedatum al verstreken maar voor een enkeling die het vergeten is, is er nog 

wel een plaatsje. 

Voor diegene die zich wel hebben opgegeven, let even op: het soep eten is niet in de 

ontmoetingsruimte maar in dorpshuis “De Stek” 

 

FOODTOUR. 

Op 1 oktober doet de Foodtour (land van Cuijk) ook Landhorst aan. Je kunt er proeven van 

lokale hapjes die klaargemaakt worden door lokale chef-koks en leerlingen van de Leijgraaf. Er 

wordt ook geluisterd naar jouw verhalen en ideeën die je over Landhorst hebt. Ook wordt er een 

pakket met lokale producten verloot en een ballonvaart voor 4 personen.  

Dit is geen KBO-activiteit dus neem gerust iemand mee, en zegt het voort. 

 

Thema-avonden: Wat als ik uitbehandeld ben? Wat is mijn leven waard als ik afhankelijk 

word? 

Als dit vragen zijn waar u wellicht eens over nadenkt kunt u hierop misschien een antwoord 

vinden op deze bijeenkomsten. 

De eerste avond heeft als onderwerp: Wat als verdere behandeling geen zin meer heeft? 

Wil je zolang het kan alle mogelijkheden benutten of kies je voor palliatieve zorg of voor 

euthanasie.Marlies van Belt, huisarts in Boxmeer zal deze avond inleiden. Zij is betrokken in het 

netwerk palliatieve zorg. 

De tweede avond draait om de vraag: Welke waarde heeft mijn leven nog als ik afhankelijk 

word? Wat als je het gevoel krijgt een last te worden voor anderen of als je bang bent de regie 

over je leven te verliezen? Aan deze avond zullen meewerken: Hoa Bui en Mariet Rutten, resp. 

coördinator en vrijwilliger bij Sociom, Evelien Roode, geestelijk verzorger bij Pantein en Syntein 

en Ellen van der Hoff van VPTZ- de Cocon. 

De avonden zijn op 7 en 21 oktober 2021 in de bibliotheek van Boxmeer van 20.00 tot 22.00 

uur. U kunt u hiervoor aanmelden op de website van de bibliotheek: www.biblioplus.nl  

Als u hierbij hulp nodig hebt is een van de bestuursleden altijd bereid om u helpen. 

 

RABOCLUBSUPPORT. 

Ook dit jaar is er weer de Raboclubsupport 2021 actie. U kunt hiervoor stemmen van 4 t/m 25 

oktober. Ga dit ook zeker doen want elk bedrag dat onze KBO daardoor krijgt is uiteraard mooi 

meegenomen. Ook hiervoor telt: hebt u hulp nodig laat het dan even weten.  

 

           z.o.z. 

 

http://www.biblioplus.nl/


 

 

 

NATUURBEGRAAFPLAATS MAASHORST. 

Hiervoor hebben we al enkele aanmeldingen maar als u mee wilt kunt u zich nog opgeven tot  

30 september. 

 

 

PROGRAMMA GRIJS GEDRAAID. 

Dit biedt KBO Brabant aan. Het is een uniek programma waarin muziek, beweging, creatie en 

ontmoeting centraal staan. Gerard van Maasakkers brengt Brabantse liedjes ten gehore, daarna 

kunt u zittend in een comfortabele stoel beweging komen met danser Andrew Greenwood. 

Voor KBO leden zijn er kaarten gereserveerd tot medio oktober. Vanaf 21 oktober gaan ze ook 

voor niet leden in de verkoop. U kunt u opgeven via: www.kbo-brabant.nl/grijsgedraaid. 

Het is misschien ook een idee om er gezamenlijk naar toe te gaan voor diegene die daar 

interesse in hebben. 

De data en plaatsen die voor ons het dichtste bij zijn: 

23 december schouwburg in Cuijk. Kosten € 24,50. Aanvang 15.00 uur. 

26 december: Markant in Uden. Kosten € 24,50. Aanvang 15.00 uur. 

U kunt u natuurlijk ook via onze eigen KBO opgeven. 

In de ONS van oktober vindt u ook alle informatie. 

 

CORONA CHEQUE APP. 

Na navraag en informatie vanuit KBO Brabant blijkt dat u in de ontmoetingsruimte en in 

dorpshuis “De Stek” uw corona inentingsbewijs niet hoeft te tonen. 

Wel blijft de regel: bij klachten blijf thuis en bij binnenkomst handen desinfecteren van kracht. 

 

Zo gaan we alweer zachtjes op het van het jaar aan en gaan we ons bezighouden met de 

kerstviering die naar wij hopen dit jaar wel door kan gaan. 

Daarom willen wij u vragen: hebt u een mooi kersverhaal, een gedicht of heel iets anders 

waarvan u denkt: dit is echt iets voor de kerstviering van onze KBO. Laat het ons weten, dat 

stellen wij zeer op prijs. 

 

Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne oktobermaand en wellicht zien we u bij een 

van onze activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tel: 0485-478811 of 06-23816984. of e-mail: info@kbo-landhorst.nl   

Website: www.kbo-landhorst.nl         

 

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

