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Beste KBO leden, 

 

Terwijl de storm buiten rond raast is het weer tijd voor de nieuwsbrief van de maand maart. 

Een brief waarin we weer vrolijk nieuws kunnen brengen, maar het is niet alleen maar goed nieuws.  

Laten we maar beginnen met het goede nieuws.  

Nu de maatregelen i.v.m. het coronavirus aanzienlijk versoepeld zijn kunnen we ook weer activiteiten 

gaan organiseren. 

De wekelijkse activiteiten, line-dansen, dinsdagmiddaggym, jeu de boules en het biljarten zijn weer 

opgestart. 

Ook het gezamenlijk eten op de laatste vrijdag van de maand is weer opgestart. Hiervoor kunt u zich 

opgeven tot 1 week van tevoren bij Leny Arts. Tel: 06-37288330. 

 

Op de maandag ochtend 1 maart willen we starten met een “inloop spelletjes ochtenden” daarbij kunt u 

denken aan: sjoelen, kaarten, rummikub, enz. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur in de ontmoetingsruimte in de 

Kievitshof. 

 

Op woensdag 23 maart staat de informatiebijeenkomst “sleutel tot langer thuisblijven” op het 

programma.  

Deze bijeenkomst is een initiatief van de KBO’s, stichting welzijn ouderen, Mooiland, Pantein en Sociom. 

Wat houdt deze middag in? 

U krijgt informatie over een woonscan. Hiermee kijkt een opgeleide vrijwillige woonadviseur samen met u 

of uw woning een plek is waar u veilig ouder kunt worden. Daarnaast krijgt u informatie over het opzetten 

van een Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen om u heen waar u een beroep op kunt doen als u 

praktische hulp nodig heeft of zelf hulp aan kunt bieden. Het wordt een interactieve middag waarbij u 

direct praktische informatie krijgt. 

Deze informatiebijeenkomst wordt alleen overdag gegeven.  

U moet zich hiervoor wel opgeven. 

Dit graag voor 19 maart op de onder aan deze brief vermelde gegevens. Een briefje in de brievenbus kan 

uiteraard ook. 

Aanvang van deze middag is: 14.00 uur in dorpshuis “De Stek” 

 

Ook gaan we weer voorbereidingen treffen voor een busreis samen met KBO Ledeacker. Daar hoort u 

t.z.t. natuurlijk meer over. Ook kunnen we nog ingeloot worden voor de museumplus bus. Ook daar hoort 

u meer van zodra wij daar meer over horen.  

 

 

Algemene jaarvergadering. 

Deze wordt gehouden op woensdag 6 april. 

Dat duurt nog even maar zet u deze datum alvast in uw agenda.  

Natuurlijk hebben we eerst het officiële gedeelte en na de pauze beginnen we met het afspelen van de 

serie “dagboek van een herdershond”  

U kent deze serie wellicht nog van de t.v. van lang geleden. Op deze avond spelen we de eerste 

aflevering af en daarna willen we iedere week 2 afleveringen afspelen. Op welke dagen dit gebeurt hoort 

u op de jaarvergadering of u leest het in de nieuwsbrief van april. 

 

Dan nu het minder goede nieuws. Zoals wij al een paar keer aangegeven hebben in eerdere 

nieuwsbrieven zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden en hebben wij u gevraagd of u hiervoor 

interesse heeft. Maar HELAAS, wij hebben daarop geen reacties gekregen. Ook bij het persoonlijk 

benaderen door ons van enkele leden is daar geen positieve reactie op gekomen. 

 

          Z.O.Z. 



 

 

 

 

Omdat zowel onze voorzitter als penningmeester aftreden moeten we echt wel nieuwe bestuursleden erbij 

hebben. Want om door te gaan met maar 3 personen zien de overblijvende bestuursleden niet zitten. 

      

En wat betekent dit: heel eenvoudig, als er geen nieuwe bestuursleden bij komen zal KBO Landhorst  

ophouden te bestaan. En dat heeft tot gevolg dat alle activiteiten die nu wekelijks of maandelijks plaats 

vinden dan ook ophouden. En ook dat de ontmoetingsruimte in “de Kievitshof” zijn deuren gaat sluiten.   

 

Op de laatste bestuursvergadering hebben wij nog eens verschillende opties bekeken wat we nog kunnen 

doen om er toch een paar bestuursleden bij te krijgen. 

Daar is het volgende idee uit gekomen.  

Wij willen u allemaal vragen om 4 namen op te schrijven van mensen waarvan u denkt: die is best wel 

geschikt om een bestuursfunctie te bekleden. Denkt u dan ook aan de “jongere ouderen”.  

Ook kunt u hierbij denken aan niet-leden. 

 Wij gaan dan toch nog een keer proberen of we hieruit een paar mensen kunnen vinden die bereid zijn 

om een bestuursfunctie te aanvaarden. 

U kunt dit geheel anoniem doen door het strookje, onder aan deze brief, in de brievenbus te doen (bij 

onderstaand adres of door een formuliertje in te vullen op de website van onze KBO.  

Niet via het e-mailadres maar via de website: www.kbo-landhorst.nl 

Ook dit is anoniem. 

 

Dit is het enige wat we nog kunnen doen, haalt ook dit niets uit, wat heel jammer zou zijn, dan weet 

u wat dit betekent: EINDE KBO LANDHORST. 

 

Ondanks dit vervelende bericht  wenst het bestuur van KBO Landhorst u toch een fijne maand maart en 

wij hopen u te zien op woensdag 23 maart om 14.00 uur in “De Stek” 

 

  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

   Namen  eventuele nieuwe bestuursleden.    
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