
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

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

AUGUSTUS 2022
woensdag 3 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
maandag 8 jeu de boule-toernooi in het kader van gezond bewegen  13.30 uur
woensdag 17 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
zaterdag 20 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

Voor de eerste keer dit jaar is er op
woensdag 20 april weer gefietst.
Er waren 15 deelnemers, we kunnen
dan ook zeggen dat we goed gestart zijn.

                                  Op 23 april hebben we echt genoten
                                  van een muzikale midag met Sakkerdju.
                                  Er werd volop gedanst en gezongen.

                                    
Dit jaar is de GoedeDoelenWeek Loosbroek weer, zoals vanouds, in het voorjaar:
30 mei - 4 juni: rondbrengen brief en intekenlijst
7 juni - 11 juni: ophalen envelop met intekenlijst en contanten



OOK RECHT OP ENERGIETOESLAG?
De energiekosten zijn enorm gestegen. Daarom ontvangt iedere inwoner met een laag inkomen
in 2022 een eenmalige toeslag van €800,00. Inwoners met een bijstand of minimaregeling vanuit
de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Maar niet alle huishoudens met een laag 
inkomen zijn bekend bij de gemeente. Die moeten de toeslag zelf aanvragen. Dat kan digitaal (bij
voorkeur) maar ook schriftelijk.De gemeente Meijerijstad voert de regeling namens de gemeente 
Bernheze uit. Twijfelt u, kijk dan op de website of neem contact op met de gemeente. Lukt dat 
niet, laat u dan helpen door een vrijwillige Ouderadviseur of een belastinginvulhulp, van de KBO.
Bij beoordeling van aanvrage kijkt men naar het inkomen van de maand januari in 2022. 
Aanvragen kan nog tot 1 november van dit jaar.

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 "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. 
 I.v.m. vakantieperiode moet deze opgave nu al gedaan worden

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

Onderstaand strookje invullen en inleveren vóór donderdag 2 juni 2022 
bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16 of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

Ontmoetingsmiddag St. Barbara Gilde in Dinther

Naam:                                                                tel:

komt op deze middag met de fiets naar het plein om 12.45 uur met ….............personen        
komt op deze middag met de auto                                             ......................personen

Handtekening automatische incasso                  of contante betaling
                                                                     

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


