
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

G O E D  B E W A R E N
KIJK OP ONZE WEBSITE: www.kbo-loosbroek.nl

voor activiteiten, nieuws en foto,s.

MAART 2020
donderdag 5-12-19-26 koersbal in de Wis 14.45 uur

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

APRIL
woensdag 1 algemene vergadering,     14.30 uur sprekers Laverhof , zie jaarboekje 13.30 uur

zaterdag 4 kermis-activiteit 15.00 uur

woensdag 8 rikken en keezen 20.00 uur

woensdag 15 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur

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

Z.O.Z.

KERMISEVENEMENT

De KBO organiseert een kermisevenement voor alle 50+

op zaterdag 4 april in de Wis

Aanvang 15.00 uur met koffie/thee + lekkers

15.30 uur komt Hans Verbaarschot en vertelt smeuïge anekdotes over het Brabant van vroeger

17.30 uur fritesbuffet met ijs na

Dit alles voor de prijs van € 6,00 p.p. (niet kbo-leden betalen € 8,00)

Consumpties zijn voor eigen rekening.

MELD JE TIJDIG AAN: VOL = VOL

Dit alles is mogelijk door de bijdrage van RABOclubsupport

Met dit bedrag wordt het buffet bekostigd.

Onderstaand strookje invullen en inleveren vóór zondag 29 maart 2020

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

…...........................................................................................................................................................................

Kermisevenement zaterdag 4 april

Naam:                                                                tel:

Neemt deel aan de kermisevenement incl. fritesbuffet met ……personen á € 6,00 p.p.       

Handtekening automatische incasso                      of contante betaling

…................................................                                  € 6,00           € 12,00                           Z.O.Z.

mailto:kboloosbroek@hotmail.com


Wekelijkse activiteiten:

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.

Op 7 februari  is ons KBO-lid Huub van Schijndel op 72 jarige leeftijd overleden.

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

Vrijdag 6 maart is het wereldgebedsdag in de kerk van Loosbroek om 19.00 uur. 

Deze viering is dit jaar samengesteld door vrouwen uit Zimbabwe, ook wordt er een collecte gehouden 

voor projecten in dat land.

zie artikel passiespelen en Brabantse kluis

Voor meer informatie mag je altijd bellen.

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


