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KBO Loosbroek

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

FEBRUARI 2021
GEEN ACTIVITEITEN
Als KBO-bestuur kijken we vooruit naar ons 60-jarig bestaan op vrijdag 8 oktober.
Voorzichtig zijn we toch plannen aan het maken om hier een speciale dag van te maken.
Schrijf deze datum in ieder geval vast in je agenda.
Even een terugblik met 20 vragen over 2020.
Voor diegene die het nieuws hebben bijgehouden hebben we een mooie geheugentest.
Er wordt weer een doos bonbons verloot onder de goede inzenders.
Dit mag naar email: kboloosbroek@hotmail.com of in de brievenbus bij Betsie van Zutphen.
Graag je antwoorden inleveren vóór zaterdag 6 februari.
Z.O.Z.
Legpuzzels ruilen.
Z.O.Z.
INVULLEN BELASTINGFORMULIEREN IN DINTHER
Ook dit jaar willen we onze leden weer helpen met het invullen van
de belastingformulieren. Ook geven we advies over de zorg- en
huurtoeslag. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit te doen in de
tweede week van maart. Maar dat is gezien het coronavirus te vroeg. De campagneweek is
opgeschoven naar 12 t/m 16 april. Hopelijk mogen we elkaar dan weer ontmoeten in cc Servaes in
Dinther. Leden die vorig jaar al hebben meegedaan krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Leden die ook graag gebruik willen maken van deze service kunnen voor info en aanmeldingsformulieren terecht bij Betsie, tel. 0413-229692.
De goede oplossingen van de puzzels
in het kerstpuzzelboekje zijn ingestuurd
door 18 leden. De oplossingen waren:
ZONNESTRALEN en SCHULDENLAND
De winnaars van de bonbons waren
Henk en Betsie van Haaren en
Harrie en Anneke Cornelissen.
Wij als bestuur vinden het fijn dat er vele
leuke reacties van onze leden gekomen
zijn op het presentje voor kerst.
In februari is het 5jarig bestaan van het Kluscafé. Met nog steeds dezelfde vrijwilligers.
André, Dirk, Nico, Piet en Theo. Wij waarderen het zeer dat jullie iedere maand opnieuw weer
jullie inzetten voor dit mooie project. Ook Harrie en Rien van Zoggel willen we bedanken voor de
maandelijkse gastvrijheid.
Hier kunnen we nu geen aandacht aan geven, maar t.z.t. als dit weer mogelijk is komen we
hier zeker op terug.
Voor meer informatie mag je altijd bellen.
Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692

