Activiteitenkalender

KBO Loosbroek

GOED BEWAREN
kijk ook op onze website voor activiteiten, nieuws en foto's: www.kbo-loosbroek.nl
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OKTOBER 2021

fietsen vanaf de Wis indien het weer het toelaat
60 jrg bestaan van KBO Loosbroek
rikken/keezen in de Wis
kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7
fietsen vanaf de Wis indien het weer het toelaat
viering verjaardagen 80-85-90 jaar en ouder + 60 jrg huwelijken

NOVEMBER 2021

dinsdag
2 kienmiddag in de Wis
woensdag 10 rikken/keezen in de Wis
donderdag 11 oude krantenartikelen van Martien van Boxmeer vanaf 1982
zaterdag
6 voor onze leden op Laverhof
zaterdag
20 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7

13.30 uur
13.00 uur
20.00 uur
9.30 uur
13.30 uur
10.30 uur

14.00 uur
20.00 uur
13.30-15.30
10.30-11.30
9.30 uur

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
Volgende week vrijdag is het dan de dag van ons zestig-jarig feest.
Wat hebben we veel aanmeldingen, honderdveertig leden komen deze dag mee vieren.
Wij gaan er alles aan proberen te doen om het voor iedereen een mooie dag te laten zijn.
We kunnen dit niet alleen, we willen dit dan ook samen met jullie doen.
Sinds 25 september is het verplicht om een vaccinatiebewijs of negatieve test te laten zien.
D.w.z. dat wij dit ook moeten laten zien in de Wis en bij Kerkzicht. De horeca is verplicht hierop te
controleren. Vervelend, MAAR ZORG DAT JE DIT BEWIJS BIJ HEBT.

VRIJDAG 29 OKTOBER gaan we weer de verjaardagen van onze leden van 80 - 85 - 90 en ouder
vieren. Een persoonlijke uitnodiging volgt. Voorgaande jaren hebben we ook de leden die
50 jaar getrouwd waren uitgenodigd op deze dag. Omdat er iedere keer erg veel bruidsparen
waren en deze in verhouding met de jarige leden "jong" zijn, hebben we besloten dit
niet meer te doen. De bruidsparen die 60 jaar getrouwd zijn worden wél hiervoor uitgenodigd.
Maar deze leden moeten zichzelf aanmelden. Wij weten niet wie dit zijn.
Een vraag aan alle leden is dan ook, geef deze namen door aan het bestuur zodat wij ze
kunnen uitnodigen.

RABOCLUBSUPPORT zit er weer aan te komen.
We hebben een bijdrage gevraagd voor " Een Zomer-etentje in de vakantietijd".
Hiermee willen we net als afgelopen jaar weer gezellig met zijn allen gaan eten.
Je kunt stemmen tussen 4 en 25 oktober. LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN.

Op maandag 30 augustus is het
jeu-de-boule-tournooi erg gezellig verlopen.
Er hebben zich zelfs al leden aangemeld
voor een volgende tournooi.
Maar de prijs was voor een jeu-de-bouler
met veel ervaring. Riek Hommeles was
uiteindelijk de winnaar van de doos bonbons.

Op woensdag 8 september hebben we weer de eerste keer gerikt en gekeesd.
Er waren 17 rikkers, dit is minder dan we voorheen gewend zijn. Jammer.
Maar het was gezellig en er werd fanatiek gekaart. De vaste deelnemers met keezen
waren er ook weer. Iedereen is vrij om mee te komen doen.
Op de Algemene ledenvergadering heeft Henk Verschuur uit Heesch informatie gegeven over
CPO-bouwen. Als expert op het gebied van woningbouw had hij een duidelijke en interessante
uiteenzetting hoe dit op veel verschillende manieren tot stand kan komen met kostenbesparing,
alles met eigen inbreng en alles in overleg. Het plan Schaapsdijk/Krommedelseweg zit er snel
aan te komen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Antoon vd Wijst vóór 9 oktober.
Na deze uiteenzetting werd er nog een film gedraaid van Oud-Loosbroek. In deze film waren
veel oud-Loosbroekenaren te zien die nog herkend werden en de nodige gespreksstof
opriepen.

Op 7 oktober wordt er weer gestart met het eetpunt in "D'n Hoek"
Je kunt je hiervoor aanmelden bij Ria de Backer, tel 06 27591608
Denk erom: vaccinatiebewijs/QR-code is verplicht.

In oktober is er weer een GoedeDoelenWeek in Loosbroek. In de week van 3 t/m 9
oktober wordt huis-aan-huis een envelop met uitnodigingsbrief en intekenlijst bezorgt.
In de week van 11 t/m 16 oktober worden de enveloppen met de donaties voor de
door u gekozen Goede Doelen weer opgehaald.
We hopen op uw bijdragen te mogen rekenen en danken u daarvoor!
Stichting Goede Doelen Loosbroek
Voor meer informatie mag je altijd bellen.
Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692 of 06-16390908

