
 

    Hallo leden van KBO Landhorst. 

 

Omdat de zomervakantie begint zijn er momenteel weinig geplande activiteiten. 

De enige activiteit waar u zich nog voor kunt op geven is onze jaarlijkse sjoelbakcompetitie. 

Deze houden we op de volgende data: 11-18-25 juli en 1-8-15 augustus. 

We starten om 9.30 uur en de bijdrage voor het sjoelen bedraagt € 6,00. Deze wordt met, 

uw goedkeuring, automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Het kopje koffie/thee dat 

u eventueel gebruikt komt daar nog bij. 

Degene die op de 1ste, 2de of 3de plaats eindigen gaan met een mooi prijsje en een goed gevoel op 15 

augustus naar huis. 

U kunt zich hiervoor opgeven tot 5 juli door het aanmeldstrookje in te leveren op Scheperstraat 4 of via 

onze website. Een belletje kan natuurlijk ook altijd. 

 

Het volgende willen wij u wel alvast meedelen: Wij hebben ons ook weer ingeschreven voor de Rabo 

Support Club. Om hier een mooi bedrag uit te halen moeten we zoveel mogelijk stemmen binnen halen. 

Daarom nu alvast de oproep om dat te zijner tijd ook te doen. Als u denkt: ik kom er niet helemaal uit dan 

willen wij u daar natuurlijk graag bij helpen. Er kan gestemd worden van 5 t/m 27 september. In de 

volgende nieuwsbrief (september) komen we hier uiteraard nog even op terug. 

 

Omdat wij ons ook aangemeld hebben bij Vitaal Landhorst en daar een heel mooi bedrag van krijgen 

kunnen we ergens in het najaar een heel gezellige avond organiseren met entertainment en een hapje en 

een drankje. Dit is wel voor alle, oudere,  inwoners van Landhorst. Daar kunt u zich alvast op verheugen. 

Wij (als bestuur) proberen er echt een mooie avond van te maken. Ook hierover hoort u in de volgende 

nieuwsbrief meer. 

 

Wij willen ook nog even met u delen dat we de 5 jubilarissen die we eigenlijk met de algemene 

ledenvergadering hadden willen huldigen, maar toen door omstandigheden niet door kon gaan, alsnog in 

het zonnetje gezet hebben. En dat mag ook wel na een lidmaatschap van 25 jaar. De jubilarissen waren: 

Harrie en Door de Kleijne-Heldens, Rita Rijkers-v.d. Berg, Tina v.d. Berg-Peeters en Maria Geurts-Koster. 

Harrie, Door, Tina en Rita hebben we tijdens een gezellig onderonsje in de ontmoetingsruimte gehuldigd 

en omdat Maria daar niet aanwezig kon zijn hebben we haar thuis een bezoekje gebracht. Dat was ook 

heel gezellig en we zijn super fijn ontvangen. Daarvoor onze hartelijk dank.  

Jubilarissen: nogmaals gefeliciteerd en dank jullie wel voor jullie betrokkenheid bij onze KBO. 

 

Als laatste nog even dit: de gezamenlijke maaltijd op de laatste vrijdag van de maand gaan wel gewoon 

door. Voor de vaste deelnemers, afmelden kan bij Leny. Liefst voor de maandag voor het eten. 

Onvoorziene omstandigheden kunnen natuurlijk altijd voorkomen. Als u wilt kunt u zich ook nog 

aanmelden om aan te schuiven voor het eten. Dit ook bij Leny. Haar telefoonnummer is: 

06-37288330. 

Ook de wekelijks lopende activiteiten gaan gewoon door. Als dit anders is hoort u dat via de 

contactpersoon. 

 

In augustus komt er geen ONS en ook geen nieuwsbrief. Maar mocht er iets belangrijks zijn laten wij u dat 

uiteraard weten. Ook als u vragen hebt mag u die gerust stellen. 

 

Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een hele fijne zonnige zomer, als het blijft zoals het nu is terwijl 

ik de brief maak, komt dat wel goed en hopelijk zien we elkaar dan weer bij een van de bijeenkomsten 

van onze KBO. 

 

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

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

 

 

AANMELDSTROOKJE SJOELEN. 

 

NAAM:-------------------------------------------------------geeft zich op met --------- persoon(en) voor het sjoelen. 

 

En gaat WEL/NIET akkoord met automatische afschrijving. Doorstrepen wat NIET van toepassing is. 


