
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

G O E D  B E W A R E N
In december verschijnt er geen "ONS"

De activiteiten gaan door onder voorbehoud. (regels RIVM)

Vergeet niet om je mondkapje en CoronaToegangsBewijs mee te nemen.

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

Hendrik Dobbelsteen is op 29 november op 85 jarige leeftijd overleden.
Wij wensen An, de kinderen en kleinkinderen veel kracht toe in deze tijd.
Frans Sigmans is op 1 december overleden op 85 jarige leeftijd.
Wij wensen ook zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Duofietsen. Vanaf juli 2020 zijn we met duofietsen begonnen. We hebben inmiddels 10 
passagiers, die met veel plezier van de fiets gebruik maken. En we hebben 7 fietsvrijwilligers, 
die met plezier dit vrijwilligerswerk doen. Er is bijna 2800 km gefietst, dat zijn ongeveer 90 ritten 
van gemiddeld 30 km. De fiets is dus, zeker voor een opstart periode, al heel goed gebruikt.
Deze stond tot nu toe gestald bij Wim en Ans van Heesch en vanaf januari 2022 krijgt deze bij
Ad en Jo Geenen onderdak. 
Nieuwe passagiers kunnen zich melden bij Toos van Boxmeer, tel. 229771. Deelname is gratis.
Het zou fijn zijn als de passagier op de pauzeplek de vrijwilliger op koffie/thee tracteert.

De SeniorenExpo in 2022 van dinsdag 18 januari tot zondag 23 januari gaat NIET door.
Deze wordt verzet naar 10 t/m 15 mei. 
De film "WEI" wordt op maandag 24  januari in de Wis  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. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Kring Bernheze.

KIJK EENS EEN KEER OP DE WEBSITE VAN KBO-LOOSBROEK: www.kbo-loosbroek.nl 
Hierop zijn veel oude foto's geplaatst.


