
     

 

 
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.  

    

  
APRIL 2020  

  alles geannuleerd  

  
MEI 2020  

  Hiervoor wachten we op berichtgeving van de Overheid.  
 

   

Door alle omstandigheden rond het coronavirus kunnen ook onze activiteiten in april en mei niet doorgaan. 

De algemene ledenvergadering zal naar een latere datum verplaatst worden.  
   

 
Op 11 maart is ons KBO-lid Dora van der Zanden op 79 jarige leeftijd overleden.  
Wij wensen Wim en zijn kinderen veel sterkte toe voor de komende tijd.  
Op 15 maart is ons KBO-lid Henk Bosch op 88 jarige leeftijd overleden.  
Ook Mien en haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte gewenst. 
In deze moeilijke tijd is dit dubbel zo zwaar om op deze manier afscheid te moeten nemen.  
    

In mei zou de 5-daagse reis met HDL naar Zuid-Engeland gaan. Vanwege de coronacrisis gaat dit niet door. 

Deze reis is nu omgeboekt naar 5 oktober. De reiscommissie is nog steeds enthousiast en hoopt op  

een schitterende reis in het najaar. Je kunt je hier ook weer voor aanmelden. 
 
KBO Loosbroek heeft een duo-fiets. Deze is geschonken door de Provincie samen met de 
Gemeente. Na 1 juni hopen wij deze snel te kunnen gaan gebruiken.   

 
 Even gas terug 
 Even geen bier en wijnen 
 Terrasje pakken, overvolle treinen 
 Even niet sociaal, drie kussen op de wang 
 Een handdruk hier en daar, praten in de winkelgang. 
 
 Letterlijk even afstand, onverlichte uitgaanspleinen 
 Lege straten door het land, muisstille treinen. 
 
 Oor hebben voor deskundige raad, vertrouwen  
 Op elkaar en de staat 
 Respect voor de zorghelden die alles geven 
 Die doen wat zij kunnen voor het redden van een leven. 
 
 En zolang wij figuurlijk op veilige afstand 
 Schouder aan schouder staan, de handen in één slaan 
 Ons verstand gebruiken, in hoop en geloof duiken 
 Dan zal de wereld, vroeg of laat weer beter zijn 
 Is de afstand niet meer nodig, gas terug overbodig. 
 
 
 Voor meer informatie, hulp of raad mag je altijd bellen. 
 Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692 


