
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

G O E D  B E W A R E N
kijk ook  op onze website voor activiteiten, nieuws en foto's: www.kbo-loosbroek.nl

In december verschijnt er geen "ONS"

We geven de activiteiten door voor december, januari en februari, maar onder voorbehoud.

Als op 3 december de maatregelen verlengd worden kunnen de meeste activiteiten gewoon 
door gaan. Maar vergeet niet om je mondkapje en CoronaToegangsBewijs mee te nemen.

DECEMBER 2021
woensdag 8 rikken/keezen in de Wis 20.00 uur
donderdag 16 kerstviering in de Wis 13.30 uur
zaterdag 18 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur

JANUARI 2022
woensdag 12 rikken/keezen in de Wis 20.00 uur
zaterdag 15 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
maandag 24 film "Wei" in samenwerking met dementievriendelijk Bernheze 13.30 uur

FEBRUARI 2022
dinsdag 1 kienen in de wis  14.00 uur
woensdag 9 rikken/keezen in de Wis 20.00 uur
zaterdag 19 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   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
Iedere donderdagmiddag om 14.30 uur koersbal in de Wis

Ons KBO-lid Ine de Mol - Smits is maandag 8 november overleden op 72 jarige leeftijd.
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel kracht toe in deze moeilijke tijd.

De Raboclubsupport heeft € 480,38 opgebracht voor onze KBO.
Wij willen iedereen bedanken die zijn stem aan de KBO gegeven heeft.

Op maandag 24  januari wordt er in de Wis de film"WEI" gedraaid.
Dit is een documentairefilm van Ruud Lenssen, die zijn eigen ouders gefilmd heeft
tijdens hun proces van toenemende dementie en mantelzorg. Erg indrukwekkend.
Omdat er in december geen ONS verschijnt zou je deze datum zeker alvast in je agenda 
moeten noteren.

De SeniorenExpo is in 2022 van dinsdag 18 januari tot zondag 23 januari.
Het duurt nog even, maar we hebben weer enkele gratis entreekaarten voor deze beurs 
ontvangen. Voor de liefhebbers, deze kun je ophalen bij Betsie van Zutphen.



Hieronder een foto van de laatste fietsmiddag 
op woensdag 20 oktober.
Ze hebben een mooie koffiestop
ondekt bij de Molen in Vinkel.
Gerard heeft aangegeven te gaan stoppen
met het regelen van de fietstochten.
Jan de Wit heeft aangeboden om
dit over te nemen. Wij wensen Jan veel 
succes en veel fietsplezier met de groep.
Wij willen Gerard bedanken voor al het werk 
en de mooie routes die hij heeft uitgezet.

Het was weer een gezellige 
bijeenkomst voor alle 80 - 85 - 90 
jarigen en ouder op 29 oktober in de Wis .
Alle jarigen gingen tevreden en 
voldaan naar huis.

Op 6 november hebben we onze
leden op Laverhof bezocht. 
Het waren mooie verhalen die er
vertelt werden aan elkaar.
Een bijeenkomst die zeker voor
herhaling vatbaar is.

Er was goede belangstelling voor de kranten-      
artikelen van Martien van Boxmeer.
Ook hebben we genoten van de foto's
van Jan van Langen. Vele oude herinneringen
kwamen weer boven drijven.
Martien en Jan dankjewel voor al het werk
wat jullie hiervoor hebben gedaan.

Voor meer informatie mag je altijd bellen.
Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692 of 06-16390908


