
 

                              

                               

              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, 

Nu het buiten hard waait en regent is het mooi de tijd om de nieuwsbrief te maken. 

Ja, het is bijna eind oktober en we gaan zo zoetjes aan weer de koude, gure maanden in. 

Daarom is het misschien wel fijn dat KBO Landhorst weer wat activiteiten organiseert. 

Uiteraard zullen we rekening moeten houden met het nog steeds rond gaande coronavirus, 

maar als we nu niets voorbereiden weten we zeker dat er geen activiteiten komen. Daarom zijn 

we vol goede moed begonnen met een en ander voor te bereiden en hopen er zeer op dat het 

allemaal door kan gaan. Houdt u er wel rekening mee dat het kan zijn dat u bij deelname uw 

corona vaccinatiebewijs moet kunnen laten zien. Nu is dat nog niet het geval, maar je weet nooit 

wat daar nog aan kan veranderen nu de besmettingen toch weer oplopen. U moet dan ook een 

geldig legitimatiebewijs meenemen. 

Maar laat u daardoor niet tegenhouden om de activiteiten te bezoeken want als we ons aan de 

regels houden kunnen we toch wat organiseren. 

Dus beste mensen, zet de Qr-code op uw telefoon, print het bewijs uit of vraag het aan. 

Mocht u hier graag hulp bij hebben kunt u altijd op ons rekenen. 

 

BLIJF ZITTEN WAAR JE ZIT. DONDERDAG 25 NOVEMBER. 

Dit is een project van KBO Brabant in samenwerking met SOCIOM. Els van Daal van KBO 

Brabant en Wendy Huibers van SOCIOM zullen u op deze avond uitleg geven over bv. 

aanpassingen in uw eigen huis, maar ook over het verhuizen naar aangepast woongenot. 

De avond begint om 19.00 uur. Deze avond wordt gehouden in dorpshuis “De Stek”. 

In de seniorennieuwsbrief van de gemeente Sint Anthonis staat 15 november, maar dit moet 

dus zijn 25 november. Deze nieuwsbrief zit bij de ONS van deze maand. 

 

 

KERSTVIERING DONDERDAG 16 DECEMBER. 

De voorbereidingen voor deze middag zijn al in volle gang. Vorig jaar konden we helaas geen 

kerstviering houden en daarom hopen wij u dit jaar weer in grote getalen te mogen ontvangen. 

De precieze tijd en de kosten maken we bekend in de nieuwsbrief van november. 

Maar zet deze datum alvast op uw kalender. 

 

Verder zijn we van plan om in het nieuwe jaar te beginnen met sjoelen op de dinsdagochtend. 

Zomaar, voor het plezier en niet in competitie verband. Dus iedereen die ’s morgens denkt: 

“kom ik ga een potje sjoelen” is van harte welkom. Dit doen we in de ontmoetingsruimte in de 

Kievitshof vanaf 10.00 uur. 

Ook willen we weer een aantal filmavonden gaan houden en het ligt in de bedoeling om 

“dagboek van een herdershond” te laten zien.  

Ter zijner tijd hoort u uiteraard hier meer over van ons. 

 

 

 

z.o.z. 
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Ook hebben we ons weer ingeschreven voor de museum plus bus. We zijn daar al een paar 

keer mee op stap geweest en dat is iedereen goed bevallen en daarom hebben we ons nu 

aangemeld voor het Zuiderzee museum in Enkhuizen. Het is een eindje rijden, maar uit eigen 

ervaring weet ik dat het zeker de moeite waard is. Ergens in januari 2022 horen we of we 

ingeloot zijn.  

Omdat men lange tijd niet naar een museum heeft kunnen gaan heeft de organisatie besloten 

om het museum bij u thuis te brengen in de vorm van het tijdschrift “Tot Zo”. 

Dit vindt u ook bij de ONS en kunt u het op uw gemak doorkijken. 

 

H. MIS OP DINSDAG 2 NOVEMBER. 

I.v.m de viering van Allerzielen wil pastoor v.d. Sluis meer aandacht besteden aan deze viering. 

Daarom begint de H. Mis om 9.00 uur i.p.v. 9.30 uur. U kunt ook een intensie laten opdragen in 

deze viering. De onkosten hiervoor zijn € 12,00. 

Als u dit gepast in een gesloten envelop, voorzien van naam, meebrengt zou dat heel fijn zijn.  

U bent natuurlijk allen van harte welkom. 

 

KBO Brabant. 

KBO Brabant heeft ons kenbaar gemaakt dat zij weer cursussen gaan organiseren, 

nadat dit een hele tijd stil heeft gelegen i.v.m. de coronacrisis. 

Dat zijn de volgende cursussen: 

Belastinghulp, cliëntenondersteuner, aanvullende administratieve ondersteuner en vrijwillige 

ouderen adviseur. Mocht u voor een van deze cursussen interesse hebben meldt u zich dan bij 

ons dan kunnen wij u meer informatie hierover geven. 

 

Zo, dit was het voor deze maand.  

Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een goede novembermaand en wij hopen dat we u 

mogen ontmoeten op onze activiteiten. Ook wensen wij dat u allen gezond mag blijven in deze 

toch nog wel bijzondere tijd. 

Mocht u ergens vragen over hebben, neem gerust contact met ons op via de gegevens onder 

aan deze brief. 

 

            

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tel: 06-238 169 84 of 0485-47 88 11. Via onze website: www.kbo-landhorst.nl  

of via e-mail: info@kbo-landhorst.nl           


