
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

JULI 2022   geen ONS
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

SEPTEMBER 2022
woensdag 7 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur
woensdag 7 rikken/keezen in de Wis                        1e woensdag vd maand 19.45 uur

fruit plukken bij Hans Heerkens
zaterdag 17 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
woensdag 21 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

ONTMOETINGSMIDDAG bij St Barbara Gilde in Dinther op vrijdag 15 juli.
Er zijn veel opgaves, maar er mogen eventueel nog enkele personen bij.  Tot donderdag 30 juni
kun je nog aanmelden. We proberen er samen een gezellige middag van te maken.

Hans en Marion Heerkens nodigen ons uit om in hun mooie boomgaard fruit te komen plukken.
De natuur gaat zijn eigen weg en daarom kunnen we nu nog niet precies aangeven wanneer dit
zal zijn. Op de activiteitenkalender van augustus komt dan ook de juiste informatie te staan. 

In de maand juli verschijnt er geen ONS en ook geen activiteitenkalender.

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

Z.O.Z.



De meerdaagse reis samen met Heeswijk en Dinther is zeer geslaagd. Iedereen was, zoals
voorgaande jaren, weer zeer tevreden.
Voor 2023 wordt al weer gewerkt aan een reis naar Engeland. Tijdens de twee coronajaren 
heeft deze reis niet door kunnen gaan. Nu staat deze reis gepland voor 8 t/m 12 mei 2023.
Nadere informatie volgt zodra er meer bekend is. Let wel, voor deze reis is een geldig paspoort
nodig, ID is niet voldoende .

Jeu-de-Boule-toernooi

Op maandag 8 augustus gaan we een 
jeu-de-boule toernooi organiseren.
Aanvang 13.30 uur         locatie "Den Hoek".
Iedereen kan altijd meedoen. 
We gaan er net als vorig jaar een gezellige 
middag van maken en toeschouwers zijn zeker 
welkom. Riek zal haar best doen om haar titel  
te verdedigen. Als je geen jeu-de-boule-ballen 
hebt zullen wij daar voor zorgen. Laat het dan
weten. Wij zorgen voor koffie met iets lekkers, 
daarom willen we graag het aantal bezoekers 
weten. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Meld je dan ook aan vóór zondag 31 juli.

Onderstaand strookje invullen en inleveren vóór zondag 31 juli 2022. 
bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16 of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

Jeu - de - Boules - TOERNOOI  maandag 8 augustus 
Locatie: "Den Hoek"     Aanvang: 13.30 uur
Naam:                                                                tel:

komt op deze middag mee jeu-de-boulen met ….............personen        

komt op deze middag supporteren met    ......................personen


