
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

MEI 2022
woensdag 4 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
maandag 9 "WEI"film over Alzheimer 14.00 uur
woensdag 11 rikken/keezen in de Wis                                        19.45 uur
woensdag 18 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
zaterdag 21 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur

JUNI 2022
woensdag 1 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
woensdag 15 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
zaterdag 18 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur

JULI 2022
woensdag 6 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
vrijdag 15 ontmoetingsmiddag St. Barbara Gilde in Dinther info zie ommezijde 12.45 uur
zaterdag 16 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
woensdag 20 fietsen vanaf de Wis 13.30 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

Op de algemene ledenvergadering hebben
we afscheid genomen van Diny Lunenburg. 
12 jaar heeft Diny in het bestuur gezeten. 

Daarvoor werd ze in de bloemetjes gezet
en benoemd tot erelid van onze KBO.
Nogmaals dankjewel voor al die jaren inzet.

Voor diegenen die geinteresseerd  zijn in de PowerPointpresentatie van de notaris kunnen dit 
laten weten via een mailtje en krijgen deze dan per omgaande doorgestuurd.



Op maandag 9 mei om 14.00 uur organissert KBO Loosbroek in samenwerking met
Dementievriendelijk Bernheze in de Wis een middag die in het teken staat van dementie.
De middag begint met een korte inleiding door afgevaardigden van de werkgroep
Dementievriendelijk Bernheze en van Alzheimer Nederland.
Vervolgens wordt de documentairefilm "Wei"vertoond, een film gemaakt door Ruud
Lenssen, die zijn eigen ouders gefilmd heeft tijdens hun proces van toenemende
dementie en mantelzorg. 
Deze fim wordt ter beschikking gesteld door KBO-kring Bernheze.

vergeet deze datum niet te noteren.
ONTMOETINGSMIDDAG bij St Barbara Gilde in Dinther op vrijdag 15 juli.

Programma:
12.45 /13.00  Vertrek vanaf Het Plein bij de Wis per fiets. 

Met een mooie route, die wordt uitgezet door Jan de Wit, gaan we in kleine
groepjes naar het gildehuis in Dinther.

13.45 uur We worden ontvangen met koffie met lekkers.
14.45 uur Aanvang spelen: luchtbuks schieten, laserschieten, bierpul schuiven, 

                              jeu de boules, beugelen.
17.30 uur aanvang chinees buffet in het gildehuis.

Dit alles voor een prijs van € 10,00 voor dit hele programma, mede dank zij 
een sponsoring van "voor je Buurt".
Hierbij zit het buffet en enkele consumptie inbegrepen.

Voor diegene die niet met de fiets kunnen, mogen volgen met de auto. 
Wel aanmelden.!!
We kunnen met een beperkt aantal hieraan deelnemen, dus geef je snel op om 
verzekerd te zijn van een plaatsje. 

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


