Activiteitenkalender

KBO Loosbroek

GOED BEWAREN
KIJK OP ONZE WEBSITE: www.kbo-loosbroek.nl
voor activiteiten, nieuws en foto’s.

MEI 2020
alles geannuleerd

JUNI 2020
Hiervoor wachten we op berichtgeving van de Overheid.
Door alle omstandigheden rond het coronavirus kunnen onze activiteiten ook in mei niet doorgaan.
Het bestuur heeft al onze bewoners op Laverhof, die lid zijn niet vergeten. Er is een doos bonbons met een
gedicht bezorgd. Dit omdat de bijeenkomst op 28 maart niet door kon gaan i.v.m. Corona.
QUIZ Om jullie toch een beetje bezig te houden hebben we een quiz in elkaar gezet. Wij verwachten natuurlijk
dat iedereen meedoet. We zorgen voor enkele leuke prijzen en hopen dat jullie er veel plezier aan zullen
beleven. SUCCES.
DE QUIZ GRAAG INLEVEREN VÓÓR ZATERDAG 16 MEI BIJ BETSIE VAN ZUTPHEN OP SCHAAPSDIJK 16.
MINI-BIBLIOTHEEK In overleg met Heidi van de Wis zijn er nieuwe boeken in de mini-bibliotheek geplaatst
Ga er eens kijken. Deze kun je altijd gaan lenen.
LEGPUZZELS Voor wie graag legpuzzels maakt kan bij Puk van Pinxteren (kleindochter van Riet), Dorpsstraat 76,
een puzzel halen of je eigen puzzel omruilen voor een andere. Deze staan in een kastje aan de straat.
KLUSCAFÉ Door de omstandigheden is er al 2 maanden geen kluscafé meer geweest. Voor deze hulp mag je
bellen zodat we samen en oplossing zoeken.
TIPS Geniet van je eigen omgeving , huis en tuin.
Denk eens aan: Parochietuin met Mariakapel, Jonkersbos, bos met trimbaan aan de Heideweg,
ontmoetingsbank bij de Justitieweg, een telefoontje naar vrienden of bekenden.
Op 7 april is ons KBO-lid Harrie Donkers op 91 jarige leeftijd overleden.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor de komende tijd.
Op 18 april is ons KBO-lid Harrie vd Heijden op 85 jarige leeftijd overleden.
Ook Ria, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte gewenst.
Op 20 april is ons KBO-lid Antoinette Geenen op 68 jarige leeftijd overleden.
Ook Gerard, Astrid, Erwin en de kleinkinderen wensen wij veel sterkte.
Het blijft in deze moeilijke tijd extra zwaar om op deze manier afscheid te moeten nemen.

Voor meer informatie, hulp of raad mag je altijd bellen.
Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692
ZORG GOED VOOR ELKAAR EN BLIJF GEZOND.

