
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

G O E D  B E W A R E N
kijk ook op onze website: www.kboloosbroek.nl

De activiteiten gaan door onder voorbehoud. (regels RIVM)

Vergeet niet om je mondkapje en CoronaToegangsBewijs mee te nemen.

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

MAART 2022
dinsdag 1 carnaval in de Wis                                                zie aanmeldformulier 14.00 uur
maandag 7 "Wei"film over Alzheimer 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

informatie notaris Dielissen in de Wis            14.00 uur
dinsdag 29 kienen in de Wis 14.00 uur

Iedereen is van harte welkom bij deze activiteiten.
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

Namens het bestuur wensen we jullie allemaal alle goeds en veel gezondheid voor 2022.
Moge dit jaar ons de vrijheid geven om weer meer te mogen en elkaar weer zonder zorgen 
kunnen ontmoeten. 

Antoon van der Locht is op 15 december 2021 overleden op 78 jarige leeftijd.
Wij wensen Marietje, de kinderen en kleinkinderen veel kracht toe in deze tijd.

Harrie vd Boom wil stoppen met het organiseren van rikken en kienen.
Wij als bestuur vinden dit jammer, hij heeft dit vele jaren met heel veel inzet gedaan.
Nu is de vraag, wie wil deze taak, of alleen rikken-of alleen kienen, overnemen van Harrie?
Dit mag  natuurlijk ook door 2 of meer personen gedaan worden.
Denk hier eens over na en meld je aan. Samen kunnen we deze activiteiten in stand houden.
Alleen samen met jullie kan onze KBO bestaan.

De SeniorenExpo in 2022 is verzet naar dinsdag 10 t/m zondag 15 mei.
Gratis kaarten voor deze beurs kun je ophalen bij Betsie.



                                      Invullen belastingformulieren

meegedaan weten al dat ze persoonlijk worden uitgenodigd. Wil jij ook gebruik maken van 
deze service of informatie hierover, meld je dan bij Betsie van Zutphen 0413 229692.

Er is flink gewerkt aan de puzzel tijdens de 
kerstdagen. 20 Leden hebben de puzzel  
ingevuld en allemaal ingeleverd met het 
goede woord--FEESTMAAND--.
Door loting is bepaald dat Jan en Mariet
vd Velden en Dora van Helvoort een doos 
bonbons hebben gewonnen. Proficiat.

Ledenwerving
Alle inwoners van Loosbroek die de leeftijd hebben bereikt om lid te kunnen worden bij de 
KBO hebben we een folder en de ONS bezorgd. In deze folder staan alle activiteiten en verdere 
informatie in wat we als KBO zoal doen en waar we voor staan. Over enkele dagen willen wij   
potentiële leden bezoeken en vragen om lid te worden.
Onze vraag aan jullie is, help ons hiermee. Probeer zoveel mogelijk interesse te kweken bij je 
buren, vrienden, kennissen zodat wij over enkele weken kunnen zeggen dat we veel nieuwe 
leden mogen verwelkomen en een geslaagde ledenwerving hebben gedaan.
Laten we er samen aan werken om de KBO in Loosbroek een bestaan te geven  
voor de toekomst.

Notaris Dielissen komt in de maand maart praten over diverse onderwerpen welke voor 

ons zeker interessant zijn en ons allemaal aangaan. Zoals levenstestament, erven, schenken 
aan kinderen. U kunt natuurlijk ook met uw vragen terecht.  
De exacte datum is nog niet bekend

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

                                      In maart helpen we leden weer met het invullen van de 
                                      belastingformulieren. Ook geven we advies over de zorg- 
                                      en huurtoeslag. De mensen die afgelopen jaar hebben  


