
 

                              

                              Hallo KBO leden. 

 

Er is alweer een maand voorbij en de lange avonden staan weer voor de deur. Maar 

daarmee ook de gezellige decembermaand waarin onze kerstviering weer op de planning staat. 

 

Even een kleine terugblik op de kermismaandag.  

Wiel van Loosbroek zou toen bij ons komen optreden en wij waren heel verbaast dat hij er niet was. Maar 

later bleek dat zijn vrouw die nacht ervoor een hartinfarct had gehad. Een hele vervelende reden dat hij er 

niet kon zijn .Leny heeft hen namens onze KBO natuurlijk veel sterkte gewenst. 

 

Allerheiligenviering op1 november in de ontmoetingsruimte. 

Er is dan om 9.00 uur een H. Mis i.p.v. om 9.30 uur. Dit omdat er dan net iets meer aandacht aan de 

viering kan worden geschonken. 

Er kunnen uiteraard misintenties worden opgegeven. Dit kan door het bedrag (€12,50) in een van naam 

voorziene envelop te doen en op die dag mee te brengen. 

 

Kerststukje maken. 

Dit doen we op dinsdag 6 december o.l.v. Martha Willems. Het is 

een iets ander stukje dan een “gewoon” kerstukje want het wordt 

gemaakt op een maïssteel. Hiernaast ziet u een afbeelding zoals het 

ongeveer gaat worden. Ook staat er een voorbeeld in de 

ontmoetingsruimte, dus als u wilt kom gerust eens kijken. Als u wilt 

deelnemen mag u zelf kleine kerstballetjes of andere kleine versiering 

meebrengen in de kleur die u zelf wilt. Voor de andere benodigdheden 

wordt gezorgd. De onkosten bedragen € 6,00 inclusief 1 kop koffie/thee. 

Het maken van dit stukje neemt maar 1 avond in beslag.  

Opgeven voor 20 november via onderstaand strookje of via onze website. 

 

Kerstviering. 

De kerstviering houden we dit jaar op woensdagmiddag 14 december. Er is al een  

groep enthousiaste vrijwilligers een toneelstukje aan het instuderen. Daar zijn wij als bestuur heel erg blij 

mee. De verdere invulling van de middag volgt in de nieuwsbrief van december. 

 

Rabo club support. 

Met deze actie van de Rabobank hebben we dit jaar het mooie bedrag van € 154,39 binnengehaald. 

Dat is toch weer een mooie aanvulling voor onze verenigingskas. Wij willen onze leden dan ook bedanken 

voor hun stemmen op onze KBO. 

Ook zijn wij blij met de hulp die wij krijgen van onze leden die helpen bij een van onze bijeenkomsten. Dit 

geeft ons als bestuur toch wat meer rust. 

 

Het bestuur van KBO Landhorst wenst u een hele fijne novembermaand. 

 

 

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

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

 

 

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

 

Naam:………………………………………………………geeft zich op met……….persoon(en)  

 

voor het maken van het kerststuk op 6 december. 

 


