
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

MAART 2022
dinsdag 1 carnaval in de Wis                                              14.00 uur
maandag 7 "Wei"film over Alzheimer 14.00 uur
woensdag 9 rikken/keezen in de Wis                             let op gewijzigde begintijd 19.30 uur
vrijdag 11 kartrekkersbijeenkomst in de Wis       zij worden persoonlijk uitgenodigd 10.00 uur
zaterdag 19 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
woensdag 23 informatie notaris Dielissen in de Wis              zie aanmeldformulier        14.00 uur

kienen van maart is verzet naar 12 april

APRIL 2022
woensdag 6 algemene ledenvergadering met aansluitend Hans van Baarschot 13.30 uur
dinsdag 12 kienen in de Wis 14.00 uur
woensdag 13 rikken/keezen in de Wis                             let op gewijzigde begintijd 19.30 uur
woensdag 20 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
zaterdag 16 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 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

Martien de Bijl is maandag 31 januari overleden op 92 jarige leeftijd.
Wij wensen Annie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van Martien

Notaris Dielissen komt op 23 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.  
Deze middag is voor alle inwoners van Loosbroek.

Onderstaand strookje invullen vóór vrijdag 11 maart  en inleveren 

bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

AANMELDFORMULIER NOTARIS DIELISSEN OP WOENSDAG 23 MAART OM 14.00 UUR

NAAM.............................................................................1  /  2pers.      TEL….....................



De film "WEI" wordt op maandag 7 maart 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.
Deze film wordt mede mogelijk gemaakt door Kring Bernheze en is voor
alle inwoners van Loosbroek.

SMEUÏGE BRABANTSE VERTELSELS OP 6 APRIL. 
Noteer de datum van 6 april vast in de agenda. Dit belooft een mooie middag te worden.
Allereerst om 13.30 uur is de algemene ledenvergadering met aansluitend om 
14.30 uur HANS VAN BAARSCHOT.
Hij vertelt smeuïge anekdotes uit het Brabant van vroeger. Deze bijeenkomst is voor alle  
inwoners van Loosbroek vanaf 50 jaar om hun kennis te laten maken met de KBO. 

De SeniorenExpo in 2022 is verzet naar dinsdag 10 t/m zondag 15 mei.
Er zijn nog gratis kaarten voor deze beurs.

De quiz over onze KBO-Website is door 7 leden ingevuld.
Er zijn mooie reacties gekomen dat ze genoten hebben
van de leuke oude foto's. Deze kunnen natuurlijk altijd
nu ook nog bekeken worden.
Riet Bronts had als enige alle vragen goed beantwoord
en heeft dan ook de beloofde doos bonbons ontvangen.

Ledenwerving
We heten onze nieuwe leden van harte welkom bij onze KBO:
Bert en Annie vd Heijden, Brugstraat 3a                Toon en Annie van Menzel, Schaapsdijk 24
Jacobus van Doorn, Heibloemsedijk 4                    Marien Buijs, Past. de Grootstraat 15
Hans en Marion Heerkens, Dorpstraat 74              Adri en Joke v Zutphen, Krommedelseweg 40
Peter en Clair de Groot, J.dobbelsteenstr. 23       Laurens en Wilma Nuijen, Krommedelseweg 14

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


