
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

G O E D  B E W A R E N
KIJK OP ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.KBO-LOOSBROEK.NL

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                  leden €5,00/niet leden €6,00    zie aanmeldingsformulier      19.30 uur

dinsdag 28 kienen 14.00 uur

FEBRUARI 2020
woensdag 12 rikken/keezen in de Wis 20.00 uur

zaterdag 15 kluscafe bij Harrie v Zoggel, Achterdonksestraat 7 09.30 uur

vrijdag 21 vrijwilligers info/bedanken                  vrijwilligers krijgen persoonlijk bericht 10.00 uur

dinsdag 25 carnavalsmiddag 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.

KBO-Loosbroek heeft een eigen website. Hierop staan activiteiten, nieuws, maar ook foto,s.

Bekijk de website eens.

Op 14 december is ons KBO-lid Annie Buijs-Hagens overleden op 74 jarige leeftijd.

Wij wensen Henk, de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe voor de komende tijd.

Bij voldoende deelname (15 personen) gaan we beugelen bij Ad Geenen: 20 januari om 19.30 uur.

Onderstaand strookje invullen vóór woensdag 15 januari en inleveren 

bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com z.o.z.
_____________________________________________________________________________

AANMELDFORMULIER VOOR BEUGELEN OP MAANDAG 20 JANUARI OM 19.30 UUR

NAAM......................................................................................... TEL….......................................

1 persoon  / 2 personen

inschrijfgeld te voldoen op maandag 20 januari. 



Voor de SENIORENEXPO met Heeswijk en Dinther  op dinsdag 14 januari zijn nog plaatsen. 

Er zijn ook nog enkele gratis entreebewijzen maar dan met eigen vervoer. 

Deze Expo is van dinsdag 14 t/m zondag 19 januari.

Meerdaagse reis 2020 Heeswijk-Dinther en Loosbroek van 11 tot 15 mei naar Zuid Engeland is VOL.

Toneelvereniging "De Oudere Garde" uit Dinther speelt op 17-18-19 januari 2020 het blijspel 

"Waar zijn we aan begonnen" in Cultureel Centrum Servaes.

Vrijdag 17 jan. om 14.00 uur, entree €6,00, speciaal voor KBO-leden. Je kunt niet reserveren.

Zaterdag 18 en zondag 19 jan. om 20.00 uur, entree €8,00. Je moet reserveren bij tel. 0413-291793.

Het bestuur van KBO-Loosbroek wenst jullie alle goeds voor 2020.

Voor meer informatie mag je altijd bellen.

Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692


