
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

APRIL 2022
woensdag 6 algemene ledenvergadering met aansluitend Hans Verbaarschot 13.30 uur
dinsdag 12 kienen in de Wis 14.00 uur
woensdag 13 rikken/keezen in de Wis                                        info zie ommezijde 19.45 uur
zaterdag 16 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
woensdag 20 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
zaterdag 23 Sakkerdju met fritesbuffet in de Wis 14.00 uur

MEI 2022
woensdag 4 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
woensdag 11 rikken/keezen in de Wis                                         info zie ommezijde 19.45 uur
woensdag 18 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
zaterdag 21 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

Sakkerdju komt op zaterdagmiddag 23 april om 14.00 uur.
Omdat ons carnavalsprogramma niet door kon gaan hebben we Sakkerdju nu uitgenodigd op
zaterdag 23 april . We willen deze middag ook afsluiten met een fritesbuffet om 17.30 uur.
Geef je zo snel mogelijk op dan kunnen wij tijdig onze verdere afspraken maken. Dat is voor
iedereen het gemakkelijkst.

Onderstaand strookje invullen en inleveren vóór woensdag 13 april 2022 
bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16 of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

Sakkerdju op 23 april om 14.00 uur

Naam:                                                                tel:
komt op deze middag           incl. fritesbuffet met ……..personen á €  8,00 p.p.       17.30uur

komt op deze middag          zonder fritesbuffet met…......personen á €  0,00

Handtekening automatische incasso                  of contante betaling
                                                                     

…...................................................................................................................



Om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken willen we met rikken en keezen zorgen
dat we de avond vroeger kunnen afsluiten. Als iedereen om 19.45 uur aanwezig is kunnen de 
tafels ingedeeld worden om echt op tijd te kunnen beginnen. We spelen dan 2 rondes van 
16 beurten zodat we dan 30 tot 45 minuten eerder klaar zijn.

Op dinsdagmiddag worden er in de even weken altijd kaarten gemaakt. 
Voor degenen die graag breien, haken of een andere manier van handvaardigheid
leuk vinden kunnen dan natuurlijk zeker ook aansluiten.

De SeniorenExpo 2022 gaat weer niet door.
Voor meer informatie: KBO-Brabant vermeld dit in de ONS.

Welkom aan onze nieuwe leden:
Cor en Annie van Menzel, J.Dobbelsteenstr. 20      Jannie van Uden, Watermolen 2
Jeroen en Eva Buné, Hanenbergsestraat 1               Mari en Ans vd Heijden, Hanenbergsestraat 4
Wim en Rieky Hurkmans, Kampweg 24                    Willie en Mien van Eerd, Koffiestraat 27

KERMIS IN LOOSBROEK 1-2-3 APRIL
Het oranjecomité stelt alles in het werk om er voor Loosbroek een mooie kermis van te
maken. Er worden activiteiten georganiseerd zodat er voor iedereen iets aantrekkelijks is.
Zij willen zoveel mogelijk mensen op de been krijgen en zo de Loosbroekse kermis in stand
houden. Kom daarom allemaal op zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur naar de kermis en laat zien 
dat wij al het werk dat zij ervoor doen waarderen.

Op vrijdag 15 juli, gaan we met een mooie korte fietsroute naar het Gilde in Dinther.

We kiezen voor luchtbuks schieten, laserschieten, bierpul schuiven, jeu de boules en beugelen.
We sluiten af met een chinees buffet dat we laten bezorgen in het Gildehuis. 
Dit weer voor een mooi prijsje dat mogelijk wordt gemaakt door "Voor je Buurt".

Meer informatie volgt maar noteer alvast deze datum.

Informatieavond Klusdienst
Goed nieuws. Een mooi aantal vrijwilligers heeft zich aangemeld voor de nieuw op te richten
KBOKlusdienst. En anderzijds, uit reacties van leden blijkt dat er ook zeker behoefte is aan
deze ondersteuning. Voor dit initiatief is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Die is op
donderdag 21 april in cc Bernrode (clubgebouw KBO-Heeswijk/gymnasium). De aanvang is
19.30 uur. Leden die zich aangemeld hebben worden persoonlijk uitgenodigd. Vrijwilligers die
zich nog niet aangemeld hebben, alsook mensen die geïnteresseerd zijn in de uitleg en het
opzetten van de Dienst zijn van harte welkom.

KBO-kluscafé bestaat 6 jaar.
De vrijwilligers van het kluscafé worden een keer 
verwend omdat we dit met het 5 jarig bestaan niet 
hebben kunnen vieren. Op zaterdag 2 april proberen 
we er een gezellig samenzijn van te maken.

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


