
    

 

 

 

 
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.  

    

  
JUNI 2020  

  alles geannuleerd  

  
JULI 2020  

  

alles geannuleerd 
 

De volgend ONS verschijnt op 27 juli.  
 

   
Vanuit de KBO worden de activiteiten deze maanden nog niet opgestart. 
Wij hopen met de ONS van 24 augustus meer duidelijkheid te kunnen bieden, d.w.z. dat de activiteiten 
tot over de vakantietijd getild worden. 
De algemene jaarvergadering welke op 1 april gepland stond, wordt naar een latere datum verplaatst. 
Deze willen we zo snel als mogelijk houden. 
We zouden ook graag weer alles op gang zien komen, maar we  worden nu eenmaal de kwetsbare groep 
genoemd en zullen ons zelf in acht nemen. We moeten dan ook nog even geduld hebben en positief 
blijven. We hebben allemaal de ruimte, een tuin en mooie omgeving om van te genieten en laten we dat 
dan zeker ook doen.  
 
OPEN TUINENDAG VOOR ONZE KBO-LEDEN.  
OP ZATERDAG 20 JUNI VAN 10.00 TOT 12.00 UUR EN VAN 13.00 TOT 16.00 UUR. 
Het is fijn om in deze tijd een buitenactiviteit te houden. Daarom is er gevraagd aan enkele inwoners van 
ons dorp of zij hun tuin open willen stellen voor de kbo-leden om deze te bezichtigen. 
Je bent die dag welkom bij:  

- Hans en Marion Heerkens, Dorpsstraat 74   boomgaard 
- Harrie en Anneke Cornelissen, Dorpsstraat 50   sier- en groententuin  
- Eva en Jeroen Buné, Hanenbergsestraat 1  landschapstuin 
- Martien en Toos van Boxmeer, Krommedelseweg 13 sier- en groententuin 

We houden ons natuurlijk aan de Coronaregels. Kom als je geïnteresseerd bent en je het zelf aandurft 
én als je gezond bent. Houd minstens 1,5m. afstand van anderen. Blijf maximaal 45 minuten op één 
adres, zodat het er niet te druk wordt. 
Als je tuinen wilt bekijken, geef je dan vóór woensdag 17 juni op bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16 
met onderstaand strookje en zet een kruisje voor de naam van de eigenaar van de tuin, die je wilt 
bezoeken. Je mag die dag zelf bepalen in welke volgorde je de tuinen bezoekt. 
 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
 
Naam: _____________________________________________________tel.nr ___________________  
 
Ik ga of wij gaan de tuin bekijken bij: 

Hans en Marion Heerkens 
Harrie en Anneke Cornelissen 
Eva en Jeroen Buné 
Martien en Toos van Boxmeer 

 



 
 
 
 
 
KLUSCAFÉ  Door de omstandigheden is er al 3 maanden geen kluscafé geweest. Voor deze hulp mag je 
bellen zodat we samen een oplossing zoeken. 
 
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 nog steeds in 
een kastje aan de straat. 
 
MINI-BIBLIOTHEEK Ga eens kijken in de mini-bibliotheek bij de Wis. Deze boeken kun je altijd gaan lenen. 
 
QUIZ  Er hebben 16 echtparen en 15 
alleenstaanden meegedaan met onze quiz. In 
totaal 47 leden. 
De deelnemers hebben hun lijst incl. de 
antwoorden in de brievenbus gehad. Zo kun je 
alles nog eens na kijken en heb je ook de 
oplossingen bij de hand. 
 
 
 
 
 
De winnaar is geworden: Riet Bronts  met 112 
punten. 
2e  prijs Marietje van Pinxteren  111 punten 
3e prijs Henk en Anneke de Mol 110 punten 
4e prijs Antoon en Marietje vd Locht 109 punten 
Riek Verwijst was de oudste deelneemster en 
heeft ook een presentje ontvangen. 
 
    
 
  

 
 

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


