
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

OKTOBER 2022
woensdag 5 fietsen vanaf de Wis           laatste keer in 2022 o.l.v. Toos en Martien 13.30 uur
woensdag 5 rikken/keezen in de Wis 19.45 uur
dinsdag 11 kienen in de Wis 14.00 uur
zaterdag 15 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
woensdag 19 excursie voedselbank Veghel                   aanmelden vóór 12 oktober 14.00-15.30
vrijdag 28 viering verjaardag van onze 80, 85 en ouder en 60jrg huwelijken 10.00 uur

NOVEMBER 2022
woensdag 2 rikken/keezen in de Wis                               1e woensdag vd maand 19.45 uur
dinsdag 8 kienen in de Wis 14.00 uur
dinsdag 15 bezoek bibliotheek Heeswijk-Dinther           aanmelden vóór 3 nov. 10.00-11.30
zaterdag 19 voor onze leden op Laverhof 10.30-11.30
zaterdag 19 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

Op maandag 12 september  is Marietje van Krieken van Zoggel overleden op 85 jarige leeftijd. Wij wensen  

Piet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van Marietje.
Zondag 18 september is Marien Buijs overleden op 70 jarige leeftijd.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Voor al onze oudere leden van 80, 85 jaar en ouder en 60 jrg bruidsparen,  
Je krijgt t.z.t. nog een persoonlijke uitnodiging.
We gaan dan weer de verjaardagen vieren van de sterken onder ons in de Wis.

De KLUSDIENST is officieel gestart   
op woensdag 21 september door
wethouder Maarten Everling.
Bijgevoegde folder geeft alle info.

Omdat het voor het bestuur met 5 leden toch veel wordt hebben we gezocht naar ondersteuning. 
Mieke de Wit wil ons graag komen ondersteunen  om activiteiten mede te organiseren.   
Wij zijn daar heel blij mee en verwelkomen haar dan ook graag nu al. 
In de vergadering in het voorjaar wordt Mieke dan officieel in het bestuur gestemd. 

De weergoden waren ons goedgezind op 8 september bij Hans en Marion Heerkens.
De ochtend begon met regen maar 's middags konden we een mooi plaatsje creëren in de 



boomgaard. We begonnen met koffie en door Marion aangeboden zelfgebakken cake en geperst appelsap.

Na de uitleg over het ontstaan van de boomgaard kon ieder zijn weg zoeken naar de lekkerste
appels en peren. Voor ieders gemak waren er Vobra-shoppers om de appels in te doen. Marion
zorgde dan met haar golfkar dat de zware tassen vóór in de boomgaard bij de fietsen kwamen. 
Alles bij elkaar een gezellige middag. Wij willen bij deze Hans en Marion nogmaals dankzeggen  
voor hun gastvrijheid, maar zeker ook Vobra bedanken voor  het schenken van de mooie tassen.

In de regen vertrokken we op 14 september voor onze dagreis naar de Kagerplassen vanuit 
Loosbroek. Op de A2 kwamen we al snel in de file. Al was het wat later hier smaakte de koffie met
gebak zeker niet minder om. Toen we boven de rivieren waren werd het droog en zelfs de zon 
begeleidde ons verder op de route. Tijdens de rondvaart door het mooie gebied in de omgeving 
van Leiden werden we voorzien van een lunch. De chauffeur liet op de terugreis enkele mooie   
punten van Rotterdam zien. Door alle drukte op de weg waren we wat later in de Wis voor het 
afsluitende etentje, Rick en zijn medewerkers hadden goed gezorgd. We kunnen terugzien op een  
mooie dag waar veel leuke gesprekken zijn gevoerd.

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

Excursie naar de Voedselbank , Wijkgebouw Den Blok, Nicodemuspad 2 in Veghel
De voedselbanken bedienen zo'n 94.000 mensen d.m.v. een aanvulling op hun boodschappen,
zo krijgen zij een extra steuntje in de rug. Door de hoge energiekosten in de laatste maanden is 
het aantal gebruikers toegenomen. Dit bezoek is gratis maar zij zien graag een vrijwillige bijdrage. 

Onderstaand strookje invullen en inleveren vóór woensdag 12 oktober 2022 
bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16 of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

EXCURSIE VOEDSELBANK VEGHEL op woensdag 19 oktober
Tijd: 14.00 tot 15.30uur -bezoek is gratis, graag daar een vrijwillige bijdrage voor dit goede doel

Naam:                                                                tel:

vertrek om 13.30 uur bij de Wis.                Eigen vervoer  O                    Wil mee rijden O

Voor de liefhebber: met goed weer met de fiets vanaf de Wis ---vertrek om 13.15 uur O


