Activiteitenkalender

KBO Loosbroek

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

JANUARI 2021
GEEN ACTIVITEITEN

Als KBO-bestuur zouden we zo graag weer normaal onze activiteiten willen organiseren.
We hopen allemaal op een nieuw jaar met nieuwe kansen. Laten we ervan uitgaan dat we snel
weer onze activiteiten op mogen pakken. Zeker in ons 60 jarig jubileumjaar.
Een jaar waarin we weer kunnen doen waar we naar uitkijken, elkaar ontmoeten.
Ons KBO-lid Henk Buijs is maandag 7 december overleden op 81 jarige leeftijd.
De afscheidsdienst van Henk was op 14 december, de dag dat Annie in 2019 is overleden.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht toe in deze moeilijke tijd.
Het is fijn om te merken dat veel leden plezier
beleven aan puzzelen. De kruiswoordpuzzel in de vorige
activiteitenkalender heeft dan ook 29 goede
antwoorden opgeleverd. Door loting is bepaald dat de
doos bonbons is gewonnen door Riek Verwijst.
Riek proficiat.

Wij hopen dat de attentie met het kerstpuzzelboekje bij alle leden in de smaak zal vallen en dat
er nóg meer leden de oplossingen insturen. Dan is al het werk niet voor niks geweest.
Per abuis is er geen uitleg geplaatst in het kerstpuzzelboekje bij de BINAIREpuzzel op blz. 6 en 12.
- Elke regel en elke kolom telt evenveel nullen als enen. Zet niet meer dan 2 nullen en
enen naast of onder elkaar. Elke rij en elke kolom is uniek.
-bij de cijferkraker op blz 13 hoort dezelfde gebruiksaanwijzing als bij codekraker op blz 4.
Op pagina 2 staat een kruiswoordraadsel. Onder alle goede inzendingen van deze puzzel verloten
we weer een doos bonbons.
Ook alle goede inzenders van de woordzoeker op blz 15 maken kans op een doos bonbons.
Dit mag naar email: kboloosbroek@hotmail.com of in de brievenbus bij Betsie van Zutphen.
Graag inleveren vóór 10 januari 2021.
Zoals de regels nu zijn zal het Kluscafé ook in januari niet doorgaan.
Voor meer informatie mag je altijd bellen.
Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692

