
Het bestuur is in 2018 als volgt samengesteld: 

Voorzitter  Antoon van de Wijst 

Vice voorzitter Diny Lunenburg. 

Secretaris  Betsie van Zutphen. 

Penningmeester Jan van Eerd 

Bestuurslid  Henk de Mol 

Riet van Pinxteren ondersteund het bestuur met notuleren. 

  

Aantal leden:  

Op 31 december 2018 hebben we 182 leden 

In 2018 is 1 lid van de KBO overleden. 

  

KBO ouderenadviseurs:  

Toon de Mol en Harrie Langens. 

  

Belasting invullen: 

Om de continuïteit te waarborgen werken we samen met Heeswijk en Dinther. 

Harrie Langens vult nog steeds de belastingpapieren in. 

  

In 2018 worden de volgende vergaderingen gehouden: 

11 Bestuursvergaderingen. 

  1 Algemene ledenvergadering. 

  5 vergaderingen met GGD i.v.m.  Fit & Gezonddag 

  

Het bestuur is aanwezig bij de volgende bijeenkomsten: 

Vergadering Kring Bernheze. 

Overleg Ouderen Bernheze. 

Overleg Ouderen Platform Heeswijk, Dinther en Loosbroek. 

Ouderen educatief overleg 

Kring Bernheze themadag   

Vergadering Kerncommissie 

  

Activiteiten in het jaar 2018: 

Enkele leden bezochten in januari de Senioren-expo in Veldhoven. 

In de maanden januari t/m mei en september t/m december is er 1 keer in de maand op woensdag gerikt. 

Op woensdag 17 januari hebben we gebeugeld. 

Elke 3e zaterdag van de maand is er van 9.30 uur tot 11.30 uur het kluscafé  

Op 6 februari, 6 maart, 23 oktober en 20 november hebben we gekiend in de Wis. 

Op de 1e en 3e woensdag van de maanden  april t/m september is er gefietst. 

  

  



Op 13 februari is de carnavalsviering geweest. Deze werd opgeluisterd met muziek van Michel van Zuylen en 

een buut van Rob de Bakker. Harrie vd Boom werd gehuldigd als Topper van het jaar. Er waren 81 leden 

aanwezig. 

Op 16 maart en 19 oktober hebben we de liederentafel gehad met “Ut Bont Gezelschap”. Hierbij werd volop 

meegezongen en gedanst. 

Op 4 april is de algemene ledenvergadering geweest. 51 Leden waren hierbij aanwezig. Daarna heeft René 

Bastiaanse de middag verder verzorgd. Met een lezing over het `Rijke  

Roomse leven`. Hierbij waren 83 aanwezigen. 

Vanaf april gaan we voortaan keezen gelijktijdig met het rikken op de 2e woensdag van de maand..  

Op 30 mei hebben we de jaarlijkse busreis gehad met 46 personen. We zijn naar de Maeslandtkering en de stad 

Rotterdam geweest met als afsluiting een diner in restaurant 

Gambora in Gameren. 

Op 1 juni hebben we de gezamenlijke verjaardagen gevierd in “Den Hoek” van alle  

leden die in 2018 de leeftijd hebben bereikt van 80, 85, 90 en ouder . De 50 en 60 jarige bruidsparen worden op 

deze  dag ook uitgenodigd. Er waren 25 deelnemers. 

Op 5 oktober hebben we een Fit & Gezonddag georganiseerd voor alle Loosbroekse inwoners vanaf 60 jaar, Er 

waren 66 deelnemers. Een zeer geslaagde dag  met veel waardevolle tips. 

Op 19 december hebben we de kerstviering gehad in de Wis. De viering in de kerk, de toneeluitvoering en het 

buffet met 107 eters maakten het voor de 114 aanwezige leden tot een geslaagde middag. 

De Clubkascampagne van de Rabobank in november heeft €568,00 opgebracht. Alle stemmers hiervoor 

hartelijk dank. Met dit bedrag gaan we het project duofietsen starten. 

  

Alle leden hebben maandelijks in 2018 weer het KBO blad “Ons” ontvangen.  

Dank aan de bezorgers. Alle andere vrijwilligers die op welke wijze dan ook zich inzetten voor KBO Loosbroek 

willen wij hiervoor dank zeggen. 

  

KBO Loosbroek kan terugzien op een actief en zinvol 2018. 

Allen bedankt voor uw inzet en medewerking. 

  

  

Voorzitter     Secretaris     

  

Antoon vd Wijst    Betsie van Zutphen 

  

 


