Activiteitenkalender

KBO Loosbroek

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

AUGUSTUS 2021

maandag

30 jeu-de-boule-toernooi

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
zaterdag
woensdag

1
8
8
15
18
29

aanmelden en info zie onder 18.30 uur

SEPTEMBER 2021

fietsen vanaf de Wis
algemene jaarvergadering met na afloop oude film van Loosbroek
rikken/keezen in de Wis
fietsen vanaf de Wis
kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7
special kienmiddag in de Wis

OKTOBER 2021

woensdag
6 fietsen vanaf de Wis indien het weer het toelaat
vrijdag
8 60 jrg bestaan van KBO Loosbroek
zaterdag
16 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7
woensdag 20 fietsen vanaf de Wis indien het weer het toelaat
vrijdag
29 viering verjaardagen 80-85-90 en ouder + 60 jrg huwelijken
Iedereen is van harte welkom bij deze aktiviteiten.
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
Even weken dinsdagmiddag kaarten maken in de Wis van 14.00 tot 16.00 uur
Iedere donderdagochtend om 9.00 uur wandelen vanaf de Wis
Iedere donderdagmiddag om 13.30 uur gymmen in De Wis

13.30 uur
13.30 uur
20.00 uur
13.30 uur
9.30 uur
14.00 uur

13.30 uur
13.00 uur
9.30 uur
13.30 uur
10.30 uur

Eindelijk komt de dag in zicht dat we ons 60 jrg bestaan gaan vieren.
Alle voorbereidingen zijn getroffen en we hopen dan ook dat niks onze plannen nog in de war zal
sturen. Binnenkort krijgt iedereen een persoonlijke uitnodiging.
Wij heten Betsy Kézér welkom als nieuw lid van onze KBO.
Wij zijn dubbelblij met Betsy want zij zal ons als bestuur ondersteunen met notuleren.

Aanmelden jeu-de-boulen vóór zaterdag 28 augustus bij Betsie, Schaapsdijk 16
of telefonisch 0413-229692 of 06 16390908
JEU-DE-BOULE-TOERNOOI
MAANDAG 30 AUGUSTUS, 18.30 UUR BIJ 'DEN HOEK'
Gezellig samen jeu-de-boulen en wij zorgen voor koffie na afloop..
Als je zelf geen jeu-de-boule-ballen hebt wordt er voor gezorgd.
NAAM:

heeft zelf jeu-de-bouleballen

heeft geen jeu-de-bouleballen

Op 6 augustus heeft iedereen die dat wilde, samen kunnen komen bij Revival om er een hapje te
eten, 'smiddags of 'savonds. Het samenzijn was erg gezellig. Iedereen ging voldaan naar huis.

Op 18 augustus zijn we gaan minigolfen. Heel fijn dat er zo veel belangstelling was voor deze
activiteit. Het ging er heel gezellig aan toe. Er werd veilig gefietst, lekker gegeten en veel gebuurt.
Maar ook het golfen ging fanatiek. De winnaars waren Wim Smits en Ria van Driel.
Wilhelmien van Schijndel en Marjan van Lieshout hadden het meest gebruik gemaakt van de
baan of heet dat misschien de poedelprijs?

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

