Activiteitenkalender

KBO Loosbroek

GOED BEWAREN
KIJK OP ONZE NIEUWE WEBSITE: www.kbo-loosbroek.nl

FEBRUARI 2020
woensdag

12 rikken/keezen in de Wis

20.00 uur

donderdag 13 koersbal in de Wis
zaterdag

hernieuwde activiteit

15 kluscafe bij Harrie v Zoggel, Achterdonksestraat 7

donderdag in20
de koersbal
Wis
in de Wis
vrijdag

21 vrijwilligers info/bedanken

dinsdag

25 carnavalsmiddag

14.45 uur
09.30 uur

hernieuwde activiteit

14.45 uur

vrijwilligers krijgen persoonlijk bericht

10.00 uur

zie aanmeldingsformulier

14.00 uur

MAART 2020
woensdag

11 rikken/keezen in de Wis

20.00 uur

zaterdag

21 kluscafe bij Harrie v Zoggel, Achterdonksestraat 7

09.30 uur

dinsdag

24 kienen in de Wis

14.00 uur

zaterdag

28 gezellig samenzijn met onze leden die op Laverhof wonen

10.00 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.
KBO-Loosbroek heeft een eigen website. Hierop staan activiteiten, nieuws, maar ook foto,s.
Bekijk de website eens: www.kbo-loosbroek.nl
De contributie wordt jaarlijks in januari en juli afgeschreven van uw rekening.
Door privéomstandigheden van onze penningmeester is de contributie voor de 2e helft van 2019
pas op 8 jan. 2020 geïncasseerd i.p.v. juli 2019. Begin februari willen we de contributie incasseren
voor de 1e helft van 2020. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Je kunt dit jaar ook weer je belastingformulieren in laten vullen door deskundige medewerkers van
de KBO. Zie bijgevoegd formulier. Voor het aanmeldingsformulier of voor meer informatie
mag je altijd even bellen.
De KBO vraagt voor het belasting invullen voor de toekomst versterking. Hiervoor krijg je
professionele ondersteuning van KBO Brabant. Wie wil zich hiervoor inzetten????
Met de kerstviering hebben we weer genoten van een mooi toneelstukje. De spelers genieten ook
iedere keer weer. Van het repeteren en van het opvoeren. We zouden graag ondersteuning willen
hebben van spelers, souffleur of assitent-regisseur. Meld je aan!!!!!

Voor meer informatie mag je altijd bellen.
Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692

