
Quiz over website KBO Loosbroek 
 
Bezoek de website KBO Loosbroek eens. Het is in ieder geval leuk om daar de foto’s te bekijken. 
Heb je zelf geen computer, laptop of ipad, doe het dan samen met je zoon, dochter, kleinkind of iemand 
anders.  
Beantwoord de vragen hieronder……de antwoorden zijn op de website te vinden. 
Lever het vel vervolgens in vóór zaterdag 12 februari bij Betsie en wie de meeste goede antwoorden heeft,  
kan een doos bonbons winnen! We hopen op veel deelnemers! 
Veel succes! 

1. Welke 2 dames zie je op de “home”pagina wandelen? 

 

2. Welk bedrag betaalt een KBO lid aan contributie per jaar? 

 

3. Welke 7 sporten worden er genoemd, die je bij onze KBO kunt doen? 

 

 

 

4. Hoeveel keer per jaar is het kienen? 

 

5. Op welke datum is het kluscafé in november 2022? 

 

6. Welk bericht is het laatst geplaatst onder “Nieuws”? 

 

7. Onder “Nieuws”: hoeveel biljarters speelden in het najaar van 2021 een competitie libre? 

 

8. Van welk jaar zijn de oudste foto’s onder “Fotoalbums”? 

 

9. “Fotoalbums”: wie was de voorzitter toen onze KBO afdeling 50 jaar bestond? 

 

10. “Fotoalbums 2005”: wie zie je op de eerste foto rechts vooraan? 

 

11. “Fotoalbums carnaval 1991 e.a.”: welke 3 personen staan er op de eerste  foto? 

 

12. “Fotoalbums carnaval 1973”: wie staan er op de 18e foto? 

 

13. “Fotoalbums Dagreizen”: welke twee dames met tas staan er op de laatste foto? 

 

14. “Fotoalbums 60 jaar KBO Loosbroek”: hoeveel mensen staan er op de tweede foto? 

 

15. Welke persoon staat vermeld bij “Contact”? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KBO-Brabant doet samen met andere (ouderen)organisaties dringend beroep op kabinet 

en Tweede Kamer  
Een nieuw kabinet is aangetreden, met nieuwe plannen. Zoals het er nu naar uitziet pakken die 

plannen voor senioren niet goed uit. Senioren hadden gehoopt op een regeerakkoord dat de 

koopkrachtpositie en bestaanszekerheid van senioren betekenisvol verbetert. Het tegendeel is 

echter het geval. KBO-Brabant deed daarom in de eerste helft van januari samen met andere 

(ouderen)organisaties een dringend beroep op het nieuwe kabinet en Tweede Kamer. De 

organisaties treden bewust gezamenlijk op om hun gedeelde zorgen onder de aandacht te 

brengen. Ze vragen om:  



A. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal 

minimum terug te draaien.   
Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou 

moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het 

sociaal minimum worden geschrapt.  
B. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing.   
De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige 

doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke 

organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag 

bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent 

gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, 

welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.  
Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer 

wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.  

 

                             

                                

Uitnodiging: voor alle KBO-leden en andere 50 +ers. 

 

Datum:   dinsdag 1 maart 2022      Locatie: in de Wis 

Aanvang:    14.00 uur 

Buffet:  17.30 uur  á € 18,00  p.p. /niet leden € 22,00                                                          

      Programma    

Koffie/thee  

middagprogramma 

Stamppotbuffet 

Onderstaand strookje invullen en inleveren vóór zaterdag 19 februari 2022 
bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Natuurlijk  onder voorbehoud i.v.m. coronaregels 

Carnavalsmiddag dinsdag 1 maart 2022 

Naam:                                                                tel: 

Neemt deel aan de carnavalsmiddag incl. stamppotbuffet met ……..personen á €  18,00 p.p.        

Neemt deel aan de carnavalsmiddag zonder  stamppotbuffet………..personen á €  0,00 

Handtekening automatische incasso                of contante betaling 

……………………………..      € 18,00            € 36,00      Niet leden € 22,00 p.p. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kbo-brabant%2F&data=04%7C01%7C%7C44c3a7b064c84321a3fd08d9da5c20aa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637780911495540123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=k9ndSZAgQyNeAyX07AGci%2BWArTQyqvGeSajMSybji9s%3D&reserved=0
mailto:kboloosbroek@hotmail.com

