Aktiviteitenkalender

KBO Loosbroek

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

woensdag
woensdag
woensdag
zaterdag

dinsdag
vrijdag
zaterdag

2
16
23
19

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 Zoggel, Achterdonksestraat 7

OKTOBER 2020

6 kienen in de Wis
16 verjaardagen 80/85/90/91/92/94 jarigen/50jr getrouwd
17 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7

13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
9.30 uur

14.00 uur
10.00 uur
9.30 uur

Aanmelden en informatie voor duofietsen bij Toos van Boxmeer tel. 229771.
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 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 vanaf 26 augustus
Iedereen is van harte welkom bij deze aktiviteiten.
Het kluscafé start weer op zaterdag 19 september. Wij willen u graag weer helpen maar vragen
medewerking van de bezoekers om 1,5 mtr afstand te houden.

De Algemene ledenvergadering is op woensdagmiddag 16 september.
We willen ons houden aan de RIVM-regels. Dat wil o.a. zeggen dat er van te voren moet worden
aangemeld, zodat we weten hoeveel mensen er komen. Wij hopen dat dit geen belemmering zal zijn.
Zie uitnodiging en bijgevoegd inschrijfformulier.

FRUIT PLUKKEN BIJ HANS EN MARION HEERKENS gaat niet door i.v.m. de omstandigheden
van de familie Heerkens. Wij wensen Marion een voorspoedig herstel en hebben Hans beloofd om
volgend jaar graag te komen.

Z.O.Z.

Uitslag fotopuzzeltocht
1. kunstwerk Schaapsdijk
2.Huis Dortmans, Dorpstraat
3.Donatusstraat 7
4. Bij Josephien de Mol, Dorpsstraat
5.Gerard vd Heijden
6.bij jeu deboulebaan Den Hoek
7.WHV kantine
8.hoek Past de Grootstr/Krommedelseweg
9.Frank de Locht, Dorpsstraat
10.bankje Pastorietuin
11.Garage Piet van Menzel 12.boom op speelplaats basisschool
13.kinderboerderij
14.Molenhoeve bij Mari Heerkens
Er zijn 20 deelnameformulieren ingeleverd en misschien
zijn er wel meer leden op zoek geweest naar de foto's.
We hebben leuke en spontane reacties ontvangen.
Het is fijn om te horen dat mensen plezier hebben
beleefd aan een activiteit.
De koffie op maandag 10 augustus was ook goed bezocht.
Van de 20 deelnemers hebben er 10 alle foto's gevonden.
Ze zijn dan ook allemaal beloond met een mooie bolchrysant.
De winnaars zijn: Toos en Martien van Boxmeer, Ria vd Heijden, Thé en Toos v an Houtum, Willy en
Nellie van Lanen, Harrie en Anneke Cornelissen, Gerard en Riek Hommeles, Ricky van Gorp,
Mien Bosch, Nellie Lunenburg en Piet en Miet van Menzel.

Op dinsdag 4 augustus maakte
Jan vd Velden, samen met
Wim van Heesch als vrijwilliger,
de eerste rit op de duofiets.
Laat het horen als je ook gebruik wilt
maken van deze fiets.

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

