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Hallc leden 'yan KEC Landhorst.

De maa*d sepiember lcopt aiweer op zijn einde en dan staai Ce Lardhorsi*e kermis ook alv,,eer brjna
\!^^- l- J^,,-vuul uE uËu{ _

Cp de maandagochtend besteden r,ve daar in de .rntmoetingsruimte in de Kieviishci ook een beetje
aandacht aan
\Írliei van Loesbroek zal cieze ochtenrj opiurs.lere n met zqn accordeon. Alttjd gezeiiig.
Vvry vragen van u een kiei:-:e eígen bijdragë vaÍ: € 3,00 p.p. iiier-voor krijgi u 2 kcpjes t.rcffielihee mel eÈri
stukje viaai erli consunrotre
iv4ei uw gaedkeui-ing wordi dii bedrag automatisch van uw rekening aigeschreven. Dat is ',,ooi'ons het
makkelijkste. Mocht i; t,:ch contani wiiien beialen kan cai n=tuurlijk ooF:.

VanaÍ 10.fi0 uui" bent u r.ran harte rreikom §!"r z* ronci rle xiok van 12 .30 !,ii.ri gaan \4,/e,rv*ei lp iruis aan.

ln de nle'.twsbrie{uan septernber" tebben ivrj u me,:iegedeeid dai,Je kcíreprijs'.,erhoogd is naar€1.3I
vcc;" ieden +n €1.50 ro.offt- niet iecen.
De meesie kcfftedrinkers iei'i cck de r.rrijwilligers) vinden ,Je prijs va:r €1 35 geen fijn bedrag. Fr-komt nu
c:r heEl t'eei kiein geld t,nnen e:i Cai is iveer heei mceiir;k cm te stoien r-=.j Cr bank. Vanuii he: bsstuur
en cok rranuit de gasien. is nei idee gekomen om eeil soort strippenkaai'i ls i:raken.
Vanal 1 okiober gaan v/e op de volgende manier pi"oberen cf we het ,;cor iedereen wat gernakkeiijker'
k,unn*n maken.
[i'kotitt een lijst liggeri waarop de namen r.ran de gasien genoteerd wörcen ei.: dan wordt er op hei einde
van de ochiend geiurfci hoeveel kopjes koffie,/thee d!e persoon gebruikt heeft.
Aan hei eirie ,.':n de irra:nC,r.,ordi alies bi; eir.aar cpgei;id en',,r.rordt hei i-;eu:'ac ..,=í-r uw reker',r::g
afqeschreven. Dlt kan aus alieen vílor oilze KBO laden
lUocht u toch iiever conrant wiilen betalen kan dat naiuurlijk ook altijd.

[*n :]ieu',ve pedrer,rreln:=nicure in L:ndhorst?
Iltevr Pansy Eiioncia iztj woont in de Kievitshof) heeft ons ber:acjeri cÍ het mogelijk is orn in de
ontmoeiingsrr;imie haai- pi'akt4k op te siarten. Binnenil,;r't k:"rjgt u i.ran haaf een flyer in ,le i:rievenbus.
litiÏisschien is c'ie er alals d*ze nieuwsbrieit:erschijnt) Er kcmi hrog:1w'=ersci":ijr:i:;k §ok eËÍ,r stili<;e in hei
!'Vanroij's Niei;y;s.
Zljt*11 beginnen met pedicure er *iëricure en ook met rnassage iïaar dat staat uitei-a*rd op de Ílyer
{-/ii r.'.'1}131 haar graeg cjie nrc':er;j!ïsrd bieden wani tet is toch 3liriri f,in etc. ic in ;a sinon r'inrn rFronri trrni
Dus wij zouden zeggen maak van cile gelegenheiC gebruik"
Zcals het er i:r-r uitziei begint zrj cp n':aandag i 0 cktcber.

Dan wilien xij :':si'.,oigsnda nas een keerije cnder- u'.v aande*ht bi*ng*n.
Vergeei u niet op te geven voor de gezeilige avond op Ë? *ktcher. Wij hel:ben inn':icjdeis gehocrcl dat
Gerard r,an Kol in Wanr*r; erg goed is cerrieest. Opgeven vosr t *kt+ber"
Cok kunt i; zich nog opgeven ,rocr de :ufsus handletieier op 1S *avernb*r. Hien,ooi" kLll-:i u zich
opgeYen ict 23 oktober.
Cp vri.ldag 7 okt*ber is de dag van d* ouderen. De mictdag begint orn 13.30 uur eil *rorc{t gehouijen !n
"h*i vrapen van YVanroij". lvleer hiercver ieesi r: ook nog in hel "Lffanroij's Ni*r"rws.

Dii lvas hei weer vocr deze maand
Het bestuur van KBC Lancjhor"st i$enst u een Írjne ker"mis en een goe,Je *ktabern:aand en wrj ;oucien het
erg fijn víncen oi'n u op een van -nnze bijeenkomsien te mogeil beo-roeter-r.

secnetariaet van Kso À-andhorst vindt u sp schepeÍstraat 4 {Mars Ëmons}
tel: 8S-?38X S984. of e-rmaiÍ: infc@kbo-landhorst.etl


