
activiteiien .ran onze KBC-

We beginnen misschien met wat minder goed nieuws. Gezien de prijsstrjgingen ontkomen we er niei aan om de
koffieprijs in de oni*oetingsruimte in de Kievitsl":of ie verhogen.
Deze gaat vcor leden van onze eÍgen KBO van € 1 ,00 naar € í,35 en voor niet leden naar
€ 1,50. Dan gaan we ook weer gelijk op met de kofÍieprijs in 'De Stek". Dat is índertijd ook zo afgesproken. Hopelijk
onthoudt het er u niet van om loch'af eir ioe een kopje koffie te komen drinken.

RABO CLUB §UPPORT.
Zcals u weliicht r;eet kan er weer gestenld v;orden op cie RABO CLUB SUPPORT.
Dit kan van 5 sept tot 27 seotember. \Ilij witíen u vragen om dit zeker te gaan dcen rvant dat levert voor onze kas
meestal weer een mooi bedrag op. En het is zcais het spreektvoord zegt: aile kleine beetjes heipen.
Kcmt u er cm Ce een of andere reden niet uit r:ret stemrnen dan is AC Rijkers altijd Sereid öm u te helpen. Het
telefoonnummer van Ad is: 06-200 907 06 of 0485-215 080.
De uitreiking is cp 3 oktober.

Vanuit Viiaa{ Landhorst hebben lve een mooi bedrag gekregen om een leuke, geheel verzorgde, gezetlige avond te
organiseren. Dit is dan we{ voor alle iouC*ren} inwoners van Landhorst en niet voor alleen KBO teden.
Als entertainment hebben we Gerard ven Kol uit LÍesse i. Hrj zingt, vooral liedjes uit de zeventig en tachtiger jaren,
brengt sketches en speelt in op wat hei pubiiek vraagt. ie kunt hem ook alvast bekijken op You ïube. Verder is er
natuurlijk kof{ie me wai iekkers en een h*pje e:,. eer Crankje
Deze avond is op donderdag 27 oktober in "De Stek" en begínt om 19.30 uur. Dat kiinkt nog ver lveg maar om
ailes goed 1e regelen willen wij u vrager'l on'i u voor 1 oktcber op te geven als u deze gezellige avond niet wilt
missen. Dít kan door een n:ailtje te sturen ci het anf*rsoidsirockje irr de brievenbus te deen. De gegevens vindt u
onder aan Ceze brief. Dus als i-l denkt: dit is cck r,vel ieis voor mijn buren oÍ vrienden {uit Landhorst) dan kunnen zij
zich ook cpgeven. [r komt ook nog een stukje ter informatie in het l Janroij's nieuws.

Sagbaek van eeíï herCershond.
Op donderdag 8 september starten !{e vïeer met het afspelen van deze serie. We beginnen om 1g.30 uur in de
ontmoetingsruimte in de Kieviishof.

GEPLANDE ACTIVITEITEN.
Omdat we wiilen zorgen dai er regelmatig een activiteii plaats vindt hebben we de r:olgen activiteiter gepland.

KEË&{IS LANDFIORSï.
Op de maandagochtend hebben we VSel van Loosbroek uiigenodigd gm een vrotijk deunlie te spelen op zijn
accordeon. Meer nieuws hierover krijgl u in de volgende nieuwsbrieí.
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KomÍ met persoon{en} naar de gezellige avond van 27 oktober.

geeíi zich cp vsorh*ndietteren.
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Ha*dtetteren.
Dit is een speciale manier v.an scfrriiven en anderen tekens rnaken. Heel npai om b.v- een kaart te maken af een kop
§cuecl ëan ee* brief- Erzijn heel veel mcgelijkheden.
Beae adiviteit is ï avand en wordt geg€ven door Martha trïillems"
§e onkcster vocr deze avond zijn € 7,§0 inclusieí maleriaal en 1 kop koffie/thee.
De ktp en het einde van deze níeuwsbrief zijn met handletteren gemaakt door MaÉha.
Datum: Í§ norreabEr 20?2. Opgeven voor 23 oktokr.

Kersbfu§emaken-
Dit willen we uiteraard doen even voor de kerst en ook deze avond wordt yerzargd door Martha.

tnsecbnhotel.
Dit gaan we in het voariaar van 2023 doen. Ook hierin heefi Martha weer haar aandeet-
Misschien zij+ een paarhandige mannenhanden dac wel heel werkom.

Mocht u nu denken. oh, ik weet ook nog wel iets, oí ik zou graag ieïs willen leren, dr1 geld zeker ook voor onze
ma*nel$ke leden, laat het ons ureten en dan gaan we kijken of we dat kunnen realiseren.

Ook gaan we kijken af we regelmatíg ee* spelle§esadriend kurnen realiseren in "«>mpetitieverband"
DË lsrram naa. vcren vanuit de gestaagde sjoelcompetitie die nu weer is aftelopen-

§AGVAàI trE O{,DERËIII"
De dag van de ouderen is op vriidag 7 ok! in "het Wapen van Wanroij" en begint om 13.30 uur.
De entree bedraagt€7,5§ inclusief 2 consurnptes.
cud huisarts Jan van de Broek kcmt spreken met als thema: bewegen is goed vosr licftaam efl gees1 maar yal niet.
Daarop sluit rh{s Hendriks aan raet het nut van het drage* van ee* fietshelm,
Als ontsparrning kcmt ïanny $Íjnands. Dit alles kcmt *ok nog in het wanroij,s Nieuws-

J* dit was hei :seer vclor deze keer. Yr,'ij hcpen u alien te zien op een van onze activiteiien.
Hei bestuur Yan K8o t-ai:dhoist wenst u een íijn, goed einde van deze i.vei erg .r?Ësnë zs*ie*rea*d**.

Het seer*tar*aat van KEs l:ndtrerst vir:dt u ep sct*per=faat a {#ar*j Em*ns}
T**: ffi-ëlLt*§ë- E.ceiladr*s: in@kb<rtand*crslnt
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