
Aktiviteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

G O E D  B E W A R E N
kijk op onze website voor activiteiten, nieuws en foto's: www.kbo-loosbroek.nl

OKTOBER 2020
dinsdag 6 kienen in de Wis                                                          LET OP: eerst aanmelden 14.00 uur
vrijdag 16 verjaardagen 80/85/90/91/92/94 jarigen/50jr getrouwd 10.00 uur
zaterdag 17 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7    9.30 uur

NOVEMBER 2020
dinsdag 17 kienen in de Wis 14.00 uur
zaterdag 21 kluscafe bij Harrie v Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur

Aanmelden en informatie voor duofietsen bij Toos van Boxmeer tel. 229771.
Iedere maandag vanaf 18.30 uur jeu de boules (zomertijd)  14.00 uur (wintertijd) bij Den Hoek
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
Iedereen is van harte welkom bij deze aktiviteiten.

Al onze leden die in aanmerking komen voor de verjaardagsparty van 16 oktober hebben een  
persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Ondanks de 1,5 mtr afstand hopen we er toch een gezellig samenzijn van te kunnen maken.

De GoedeDoelenWeek komt er weer aan. Tussen 28-9 en 3-10 wordt de enveloppe met intekenlijst  
bezorgd. Tussen 5 en 10 oktober kunt u zelf uw enveloppe inleveren in De Wis. 
Hiervoor worden tijdsblokken vastgesteld. De organisatie hoopt weer op een mooie opbrengst.

RABOCLUBSUPPORT. Ons doel: In 2021 willen wij ons 60jarig bestaansjubileum op uitbundige wijze 

vieren en de bijdrage van RABO clubsupport willen wij hier graag voor gebruiken. 
Stem dan ook op KBO Loosbroek. Je kunt stemmen vanaf 5 oktober tot 25 oktober. 
We helpen graag uw stem uit te brengen.

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

Omdat we graag willen weten hoeveel bezoekers er komen kienen moet er aangemeld worden. 
Onderstaand strookje invullen VÓÓR zondag 4 oktober en inleveren bij
Betsie van Zutphen, Schaapsdijk16, of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com Bellen mag ook.

      AANMELDFORMULIER VOOR KIENEN

      Datum: 6 oktober, aanvang 14.00 uur in de Wis

      NAAM…................................................................................  TEL…....................

KBO LOOSBROEK 60 jaar 

STEM OP ONS


