
 

    Het Tafeltje-Dekje Verwen-menu 

                 3 gangen voor € 7,65 iedere dag met liefde       

                            versbereid  en warm bij u thuis bezorgd !! 

                                       (misschien wel het lekkerste tafelt dekje) 

                                                   Voor info en aanmelden tel 06-46714739 

                                                              Of mail naar maaltijdserviceSMSA@gmail.com 

 

 

Welkom in het jaar 2022. Een heel nieuw jaar ligt er voor ons en waarbij wij allemaal hopen op een 

einde aan alles wat Corona ons heeft gebracht, en waar wij niet om hebben gevraagd !! Ook dit nieuwe 

jaar zijn wij helaas weer ingegaan met een lockdown, en maar twee (en ietsje later 4) bezoekers per dag 

over de vloer. Maar er is hoop !! Het aantal ziekenhuisopnames schijnt af te nemen, de besmettingen zijn 

minder ziekmakend en met de versoepelingen in het vooruitzicht is het straks vast weer mogelijk om alle 

activiteiten weer van start te laten gaan. Allemaal willen we graag weer een kopje koffie komen drinken in 

de Ontmoetingsruimte, we willen weer countrydansen en mee gymmen op dinsdagmiddag, en koersbal 

op woensdag. We willen weer met elkaar een jaarvergadering houden en andere interessante 

bijeenkomsten organiseren. We willen weer een dag op stap met de bus, we willen,…….ach we willen 

allemaal weer zo graag en u kunt er op rekenen dat zodra het kan, u als eerste wordt geïnformeerd. 

 

23 maart a.s. Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. En dus melden we alvast dat voor de 23e 

maart de eerder uitgestelde info-middag m.b.t. alles wat te maken heeft met “Samen Sterk Ouder 

worden” staat gepland. Die middag wordt verzorgd door Wendy Huybers van Sociom en Els van Daal 

van KBO-Brabant. U hoort er nog meer van, maar noteert u alvast 23 maart a.s. aanvang 14.00 uur 

 

Onze AOW staat de laatste tijd behoorlijk onder druk. Loskoppeling van het minimumloon en dus geen 
aanpassing, en dus achterblijven van de koopkracht voor Ouderen. KBO-Brabant doet samen met andere 
(ouderen)organisaties een dringend beroep op kabinet en Tweede Kamer. 
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die plannen 
voor ouderen niet goed uit. Ouderen hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de koopkrachtpositie en 
bestaanszekerheid van Ouderen verbetert. Het tegendeel is echter het geval. KBO-Brabant deed 
daarom in de eerste helft van januari samen met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep op 
het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde 
zorgen onder de aandacht te brengen. Ze vragen om:  
A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum 

terug te draaien, en  
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing en de gebrekkige    

doorstroming voor Ouderen op de woningmarkt (met name gebrek aan seniorenwoningen)  
 
De KBO wil geen politiek bedrijven, maar wil wél opkomen voor de financiële belangen van Ouderen. 
 
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil 
weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  

 
De Jaarvergadering: als het kan willen we in maart a.s. de jaarvergadering 
plannen. Als het kan precies zoals voorheen, niet digitaal dus maar gewoon 
fysiek. En in deze jaarvergadering zullen wij dan afscheid nemen van onze 
penningmeester Ad Rijkers en onze voorzitter Aad Overvliet. Na 9 
bestuursjaren doen zij een stapje terug om het stokje over te geven aan hun 
opvolgers. Opvolgers dus uit de kring van KBO leden die vinden dat er een 
KBO in Landhorst moet zijn. Juist nu Landhorst verder vergrijst, juist nu we met 
z’n allen zijn verhuisd naar de nieuwe Gemeente Land van Cuijk is het 

belangrijk dat de Ouderen gehoord en gezien worden. Het verdwijnen van de KBO bij gebrek aan 
bestuursleden zou een ramp zijn, en het zoveelste wat we uit onze vingers laten glippen. Er is dus plaats 
voor minstens 2 nieuwe bestuursleden die met de andere bestuursleden samen de taken zullen 
verdelen. We vragen geen lange sollicitatiebrieven, we vragen geen klinkende cv’s, maar gewoon een 
paar KBO leden die onze KBO “potverdikkie” wel eens effe komen helpen.  Aanmelden kan bij Marij 
Emons ( zie hieronder) 
 

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

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

http://www.kbo-brabant/

