Uitslag mondkapjes.
Degenen, die de antwoorden ingeleverd hadden, hebben het vel op 10 juni al teruggekregen met
eventuele correcties, als namen onjuist waren.
Ongetwijfeld hebben veel meer leden de gezichten bekeken en hun best gedaan om erachter te
komen wie het zijn en misschien ook samen met anderen erover gepraat en ernaar gekken.
Daarom volgen hier ook voor hen de foto’s van de fotomodellen met de namen erbij.
Foto 1 Riek van Driel
Foto 2 Jan Geenen
Foto 3 Rina van Driel
Foto 4 Helma van der Velden
Foto 5 Trees van den Berg
Foto 6 Jan de Wit
Foto 7 Bert van Uden
Foto 8 Bettie Osenga
Foto 9 Martien Roefs
Foto 10Mien van Krieken

KBO Loosbroek heeft een bedrag van € 1000,-- van de gemeente Bernheze gekregen om een
activiteit te organiseren. Het is de bedoeling dat er veel leden meedoen om elkaar te ontmoeten.
Er is nl. in de Coronatijd eenzaamheid onder ouderen geweest en nu mag er weer wat en wil onze
gemeente jullie een hart onder de riem steken met dit sympathieke gebaar.
We komen daarvoor bij elkaar bij Restaria Revival op vrijdag 6 augustus.
Je mag tevoren hiervoor een bon t.w.v. € 12,00 gratis afhalen bij Toos van Boxmeer op
dinsdag 3 augustus tussen 19.00 u. en 20.00u.
Als dat problemen geeft, mag je in dat uur je bon ook per telefoon bestellen bij Toos: (0413)
229771
Van elke bon-soort zijn er 30 stuks.
De keuzemogelijkheden zijn:
Bon 1: Tijd: 10.00 u. tot 12.00 u. 2 koffie, thee of frisdrank met luxe borrelplank
Bon 2: Tijd: 12.30 u. tot 14.30 u. 2 koffie, thee of frisdrank met uitsmijter of stokbrood gezond
Bon 3: Tijd: 15.00 u. tot 17.00 u. 2 koffie, thee of frisdrank en sorbet
Bon 4: Tijd: 17.30 u. tot 19.30 u. 2 koffie, thee of frisdrank, een kop soep en een broodje kroket of
een broodje frikandel
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