
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

G O E D  B E W A R E N

DECEMBER 2019
woensdag 11 Rikken/keezen in de Wis                                     leden €2,00 /niet leden €3,00 20.00 uur

woensdag 18 Kerstviering                            vergeet aanmeldingsformulier niet 13.30 uur

zaterdag 21 Kluscafe bij Harrie v Zoggel, Achterdonksestraat 7 09.30 uur

JANUARI 2020
woensdag 8 rikken/keezen in de Wis 20.00 uur

zaterdag 18 kluscafe bij Harrie v Zoggel, Achterdonksestraat 7 09.30 uur

maandag 20 beugelen 19.30 uur

dinsdag 28 kienen 14.00 uur

Tot het voorjaar stoppen we even met duofietsen. 

Iedere maandagavond vanaf 18.30 uur jeu de boules bij d'n Hoek (zomertijd)

Iedere maandagmiddag om 14.00 uur jeu de boules bij Den Hoek (wintertijd)

Iedere dinsdagochtend om 10.00 uur volksdansen in de Wis

Iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur biljarten in de Wis

Iedere donderdagochtend om 9.00 uur wandelen vanaf de Wis

Iedere donderdagmiddag om 13.30 uur gymmen in De Wis

Iedereen is van harte welkom bij deze aktiviteiten.

SENIORENEXPO VELDHOVEN: KBO-Heeswijk heeft een bus geregeld om gezamenlijk met Dinther en  

Loosbroek op dinsdag 14 januari naar Veldhoven te gaan. 

Deze dag treedt het Bernhezer Senioren Orkest op.

De prijs is incl. busreis en entree €7,00 p.p. Vertrek om 9.00 uur vanaf de Wis en om 15.00 uur retour  

vanaf Veldhoven. Aanmelden bij Betsie van Zutphen vóór 24 december. Let op: VOL IS VOL.

Deze Expo is van dinsdag 14 t/m zondag 19 januari. Er zijn ook gratis entreebewijzen maar dan met

eigen vervoer. Wie deze wil hebben moet zich melden bij het secretariaat vóór 24 december.

Meerdaagse reis 2020 Heeswijk-Dinther en Loosbroek van 11 tot 15 mei gaat naar Zuid Engeland. Z.O.Z.

In oktober 2020 vieren we gezamenlijk de verjaardagen van de 80/85/90jarigen en ouder.

Ook willen we de 50 en 60 jarige bruidsparen van het jaar 2020 hierbij betrekken.

Voor de bruidsparen vragen wij uw medewerking. Deze zijn NIET bekend bij ons.

Als er iemand 50 of 60 jaar is getrouwd geef het dan door. 

Familie, vrienden of buren mogen dit ook doorgeven.

Voor meer informatie mag je altijd bellen.

Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 229692.


