
 

                              

                               

              Het Tafeltje-Dekje Verwen-menu 

                                     voor € 7,65 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. 

 

Buiten schijnt het zonnetje, maaaaaaar……. of het zonnetje voor onze KBO ook blijft 

schijnen is nog maar zeer de vraag.  

Wij, als bestuur, hebben al een paar keer een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden.  

Ook hebben wij aan u gevraagd of u 4 namen aan ons wilden doorgeven waarvan u dacht:  

die persoon zie ik wel in het bestuur van de KBO. Er zijn 12 leden die namen hebben 

doorgegeven en sommigen daarvan zelfs meer dan 4. 

Nou, wij hartstikke blij, want we hadden flink wat namen en daar zijn we dan ook zeker mee 

aan de slag gegaan.  

Maar HELAAS we hebben zo’n 25 mensen benadert en 25 keer nee als antwoord 

gekregen. 

En toen hield het voor ons even op en dachten wij: als er zo weinig animo is heeft de KBO 

dan wel bestaansrecht? 

Wij hebben het dan ook verder op zijn beloop gelaten en wachten nu maar af wat er gaat 

gebeuren. 

 

Toch misschien nog een heel klein zonnetje want inmiddels heeft 1 persoon zich gemeld 

die ons wil helpen om de KBO te laten blijven bestaan. 

Die persoon is mevr. Hilda Langens. 

Maar met 1 persoon zijn wij niet geholpen. Dus……… denkt u a.u.b. allen nog eens even 

goed na of u toch iets voor onze KBO wilt/kunt betekenen. U kunt zich altijd nog aanmelden 

bij het secretariaat. 

 

Nu ook wat positief nieuws. We zijn door de Museum Plusbus weer ingeloot om met hen 

een reisje te maken. Dit keer gaan we naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.  

Datum: 14 juli 2022.  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 6 april 2022. 

Aanvang 19.00 uur in dorpshuis “De Stek” 

Wij willen u dringend verzoeken om als het enigszins mogelijk is deze vergadering bij 

te wonen want die zou wel eens heel belangrijk kunnen worden i.v.m. het 

voortbestaan van KBO Landhorst. 

 

Mooier dan dit kunnen we het helaas op dit moment niet maken. 

Toch wenst het bestuur van KBO Landhorst u een fijne, zonnige april maand. 

Tot ziens op onze algemene ledenvergadering. 

 

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

tel: 06-23816984. E-mail: info@kbo-landhorst.nl . Site: www.kbo-landhorst.nl 


