Aktiviteitenkalender

KBO Loosbroek

GOED BEWAREN
kijk op onze website voor activiteiten, nieuws en foto's: www.kbo-loosbroek.nl

woensdag
woensdag
vrijdag

AUGUSTUS 2020

5 fietsen vanaf de Wis
19 fietsen vanaf de Wis
21 naar Revival voor ijsje/toetje/wafel, zie info onder

woensdag
2
woensdag 16
woensdag 23
zaterdag
19
10 of 24 sept

op eigen kosten

SEPTEMBER 2020

fietsen vanaf de Wis
algemene ledenvergadering in de Wis
zie onder
fietsen vanaf de Wis
dit is de 4e woensdag vd maand
kluscafé bij Harrie van Zogel, Achterdonksestraat 7
naar boomgaard van Hans en Marion Heerkens om rijp fruit te plukken

13.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
9.30 uur
14.00 uur

Heel voorzichtig gaan we toch in augustus weer opstarten met sommige activiteiten.
Het kan allemaal nog niet spontaan, alles moet van te voren worden aangemeld.
Jammer, maar we willen/moeten werken volgens de richtlijnen , maar weet dat dit voor ONZE bestwil is.
Op vrijdag 21 augustus gaan we ons zelf verwennen bij Revival met, op eigen kosten,
een ijsje of lekkere wafel naar keuze. Samenkomst om 14.30 uur op het terras.
Geef even een telefoontje naar Betsie zodat Revival ook weet met hoeveel personen we gaan komen.
We gaan ook vanaf nu het duofietsen opstarten met onze eigen, nieuwe duofiets.
Aanmelden kun je bij Toos van Boxmeer, tel. 229771. Zij zorgt dan voor een vrijwilliger en ook dat je
op de hoogte bent van de regels.
Ons KBO-lid An van der Wielen- Westerlaken is op 29 juni overleden op 83 jarige leeftijd.
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe.

Voor deze maand hebben we een fotopuzzeltocht op het programma staan.
Doe allemaal mee om zoveel mogelijk van deze plekjes te vinden.
De bestuursleden hebben geen voorkennis en kunnen dus meedingen voor de mooie prijzen
die er te winnen zijn. Maar we willen toch niet alleen meedoen om het winnen.
De algemene ledenvergadering is op woensdag 16 september. Om alles volgens de RIVM-regels te laten
verlopen,moet je van te voren aanmelden, zodat het aantal deelnemers bekend is.
Meer informatie volgt op de activiteitenkalender van augustus.
De tuin van Harrie en Anneke Cornelissen zag
eruit als een plaatje op de Open tuinendag.
Hiervan hebben onze leden kunnen genieten.

Voor meer informatie mag je altijd bellen.

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

