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Beste KBO leden, 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021. 

Wederom een jaar waarin we maar heel weinig hebben kunnen organiseren. Dat vinden wij als bestuur 

heel erg jammer. Maar helaas, het is nu even niet anders, hoe jammer het ook is.  

Wij hopen dan ook uit de grond van ons hart dat we in 2022 weer activiteiten kunnen gaan organiseren. 

Er staan al wel een paar dingen op onze agenda en zodra het mogelijk is om die te organiseren brengen 

we u daar uiteraard van op de hoogte. 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING. 

Zo op het einde van het jaar willen wij u met nadruk vragen om over het volgende goed nog eens goed na 

te denken. Wij hebben in het verleden, via de nieuwsbrief, al eens gevraagd of er leden zijn die zich als 

bestuurslid aan willen melden. Helaas hebben wij daar geen reactie op gekregen, erg jammer. Op de 

laatste bestuursvergadering hebben zowel onze voorzitter, dhr. Aad Overvliet, als onze penningmeester, 

dhr. Ad Rijkers, te kennen gegeven dat zij stoppen als bestuurslid. Zij hebben alle twee de termijn van 9 

jaar erop zitten. Daarom beste mensen, vragen wij u opnieuw: denk hier eens echt goed over na, want 

wij willen onze KBO toch echt wel in stand houden. 

U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze bestuursvergadering. De 

eerstvolgende vergadering is de 2de woensdag van januari. Dat is dus 11 januari 2022. 

We beginnen om 19.00 uur in de ontmoetingsruimte in de Kievitshof. Voor informatie kunt u altijd terecht 

op het onderstaande adres of telefoonnummer. 

 

KERSVIERING. 

Omdat ook onze kerstviering helaas niet door kan gaan brengen we u een kleine attentie aan huis zodat 

we toch een beetje het gevoel van kerst hebben. Wij begrijpen dat u het jammer vindt dat we onze 

kerstviering niet kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. Dat geeft toch altijd weer een goed gevoel van 

samen zijn. Daarom hopen wij dat u geniet van de attenties die u in het tasje vindt. 

Lieve mensen, om een beetje in de kerstsfeer te komen sluiten wij af met een kleine wens. 

 

Met de kerst, als het donker wordt, 

de nachten lang, de dagen kort.               

Dan is het zo aangenaam,    

als er lichtjes branden gaan.                                                   

Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, 

maar je hoeft ze niet altijd te zoeken, je kunt er 

zelf ook een zijn. 

Een fijne kerst voor alle mensen, 

die vergezeld gaan met onze beste wensen. 

Samen, met de voor jullie dierbare mensen, bij 

elkaar, 

Wensen wij u allen een heel goed nieuwjaar. 

En gaat het nieuwe jaar straks van start, 

laat altijd een lichtje branden in uw hart. 

 

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

tel: 06-23816984 of 0485-478811, 

 e-mail: info@kbo-landhorst.nl ,  

www.kbo-landhorst.nl          


