
 

                              

                               

                Beste kbo leden. 

 

       De maand mei nadert dus is er ook weer een nieuwe nieuwsbrief. 

Op 6 april hebben we onze algemene ledenvergadering gehad en daarin hebben we afscheid 

genomen van onze voorzitter Aad Overvliet en onze penningmeester Ad Rijkers. 

Onze secretaresse Marij Emons is herkozen en het nieuwe bestuurslid dat zich had aangemeld, 

Hilda Langens, is ook door de voltallige vergadering gekozen als bestuurslid. 

We zijn nu dus met 4 personen en hebben daarom ook besloten om door te gaan met KBO 

Landhorst. 

Voor het financiële gedeelte heeft Daniëlle Arts zich spontaan aangemeld om dit op zich te 

nemen. Wij zijn daar uiteraard heel erg blij mee. 

En ja, er zullen waarschijnlijk dingen anders gaan dan voorheen maar we zetten onze 

schouders eronder en dan zal het, met uw hulp, wel goed komen denken wij. 

En ja, uw hulp hebben wij zeker nodig.  

Een groepje mensen die b.v. de tafels en stoelen klaarzetten, mensen die na afloop van een 

bijeenkomst de boel mee opruimen. Ook als je zelf nog een idee hebt waar je mee kunt helpen 

horen wij dat graag van u. Na de jaarvergadering is dat prima verlopen, pluim voor de helpers, 

dat geeft ons als bestuur een stuk rust.  

Het zou fijn zijn als u zich hiervoor aanmeldt zodat wij niet iedere keer erachteraan moeten 

bellen. 

U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen en in de bus te doen bij Marij. 

 

De volgende activiteiten staan op het programma. 

 

KONINGSDAG 27 APRIL. 

Normaal is de ontmoetingsruimte op de woensdagochtend gesloten maar met koningsdag is die 

open van 10.00 uur tot +/- 12.30 uur. U kunt gezellig bijkletsen of, als u daar zin in heeft, een 

spelletje doen. De koffie met iets lekkers staat klaar, evenals een oranjebittertje of een ander 

drankje. 

Z.O.Z. 

 

 

 

 

 

 

 

Opgavestrook. In leveren bij het secretariaat. Een belletje kan ook altijd. 

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

 

1.   ……………………………………  Meldt zich aan voor hand en span diensten. 

 

2………………………………………. Geeft zich op voor “dagboek van een herdershond” 

 

3………………………………………Geeft aan plaats te hebben voor …….personen in de auto 

              voor de bedevaart naar Handel. 

        

  …………………………………….   Wil met …persoon(en) mee maar heb geen vervoer. 

 

4………………………………………Geeft zich op voor de museumplusbus met ….persoon(en) 

                                                         

 

 

 



 

 

AFSPELEN DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND. 

Deze willen we afspelen op de donderdagavond. Dan telkens 2 afleveringen per avond. 

We beginnen met voorlopig 4 avonden en dan bekijken we of we de anderen 4 avonden 

erachteraan doen of dat we dat na de zomer weer oppakken. 

We starten op donderdag 12 mei. Opgave graag voor 5 mei. 

We beginnen om 19.30 uur, spelen dan 1 deel af, dan een korte pauze waarin u een kop 

koffie/thee kunt drinken. Dit is wel voor eigen rekening. 

 

BEDEVAART NAAR HANDEL. 

De bedevaart naar Handel vanuit kring land van Cuijk is op 18 mei en begint om 14.30 uur met 

een H. Mis. 

Hiervoor hoeft u zich niet per se op te geven maar wij zouden het fijn vinden als u met de auto 

gaat en u heeft nog plaats over om dat even aan te geven. Ook mensen die mee willen maar 

geen vervoer hebben kunnen dit opgeven. Dan kunnen wij dit aan elkaar koppelen. 

 

MUSEUM PLUS BUS. 

Dit jaar zijn we weer ingeloot voor de museum plus bus. We gaan naar het Zuiderzeemuseum in 

Enkhuizen. Dat is een hele reis maar zeer zeker de moeite waard (sprak zij uit ervaring). 

Dit staat te gebeuren op 14 juli 2022. 

Hiervoor moet u zich uiteraard wel opgeven. Graag zo spoedig mogelijk want er kunnen maar 

45 personen mee. En VOL = VOL.  

De dag zal zich globaal afspelen tussen 9.00 uur en 18.00 uur. De reis op zich is gratis maar 

wat we met de lunch doen moeten we nog even bekijken.  

Als alles definitief is hoort u dat natuurlijk meteen van ons. 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD. 

Even een herinnering voor degene die zich opgegeven hebben, a.s. vrijdag 29 april is het weer 

eten. 

 

Als laatste nog even dit. 

Vanaf nu ben ik (Marij) alleen nog bereikbaar op mijn mobiele nummer. 

Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een fijne meimaand en met z’n allen proberen we onze 

KBO levend te houden.  

 

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

tel: 06-23 81 69 84. Of e-mail: info@kbo-landhorst.nl           


