
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

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
woensdag 14 dagreis naar Kagerplassen met boottocht  aanmelden vóór 1 sept.  8.45 uur
donderdag 8 fruit plukken bij Hans Heerkens           aanmelden vóór 1 sept. 13.30 uur
zaterdag 17 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
woensdag 21 fietsen vanaf de Wis 13.30 uur

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
zaterdag 15 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
vrijdag 28 verjaardagen van onze 80 - 85+ en 60jrg huwelijken 10.00 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 5 september is de Wis weer geopend en starten alle activiteiten, zoals biljarten,
kaarten maken, gymen en koersbal weer op.

Op zaterdag 21 mei is Nellie van Uden overleden op 85 jarige leeftijd.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe met het verlies van moeder en oma. 
Op zaterdag 9 juli is Jo van Rijswijck overleden op 82 jarige leeftijd.
Wij wensen ook Jos, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van Jo. 

Voor al onze oudere leden, 80 - 85 en ouder + 60 jrg bruidsparen,  
noteer alvast de datum van 28 oktober. Je krijgt t.z.t. nog een persoonlijke uitnodiging.
We gaan dan weer de verjaardagen vieren van de sterken onder ons in de Wis.

Je kunt stemmen op RABO CLUBSUPPORT 
van 5 t/m 27 september.
Laat je stem niet verloren gaan 
en vraag anders je kinderen 
om te helpen met stemmen.

Met deze bijdrage kunnen we weer
mooie activiteiten organiseren.
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Een zeer geslaagde middag hebben we gehad op 
15 juli bij het gilde in Dinther.
Hieraan namen 44 leden deel. Na een mooie fietstocht 
welke Jan de Wit perfect geregeld had werden we in het
Gildehuis verwelkomd met koffie met appelflap. Daarna 
werd er gestart met de spelen. Ook het chinees buffet was
heerlijk. Dit alles dank zij een donatie van "Voor Je Buurt" 

We kunnen terug zien op een zeer geslaagd
jeu de boules toernooi. Het weer was ons zeer goed gezind. De deelnemers hadden er duidelijk 
zin in om de beker in de wacht te slepen. 22 Leden streden om de felbegeerde bokaal.
Ricky van Gorp moest het in de finale opnemen tegen Gerard Hommeles. Ze bleven beiden
strijden tot het laatste moment, maar uiteindelijk mag Ricky een heel jaar pronken met
de wisselbeker en zal deze volgend jaar moeten verdedigen. Een gezelige middag waar ook
de supporters niets te kort kwamen. Dit doen we zeker volgend jaar weer.

De KLUSDIENST gaat officieel van start op woensdag 21 september. In het bijzijn van de gemeente 
en de vrijwilligers gaat dit gebeuren. Bij de volgende activiteitenkalender ontvang je dan 
ook de folder met de juiste informatie en  het telefoonnr. 

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

Dagtocht naar Kagerplassen met boottocht.
Op woensdag 14 september hebben we een dagreis met Touringcarbedrijf Dortmans
De prijs van deze reis is € 75,00.  Hierbij is alles inbegrepen.
Opgeven vóór donderdag 1 september bij Betsie.

Programma:
8.45 uur Vertrek vanaf het Plein bij de Wis (bus om 8.30 uur op Plein)
9.45 uur koffie met gebak in Enspijk
12.00 uur Aankomst Kagerplas voor rondvaart met uitgebreide koffietafel op boot
15.00 uur via een mooie route gaan we richting Loosbroek
17.30 uur aankomst in Loosbroek voor afsluitend etentje in de Wis

Dit etentje wordt verzorgd door Rick Dekkers. 
Hij gaat daar speciaal voor de KBO iets moois van maken
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Hans en Marion Heerkens nodigen ons uit om op donderdag 8 september
in hun mooie boomgaard fruit te komen plukken.
Als de natuur meewerkt zullen er dan veel appels rijp zijn. Hans en Marion zullen ons vertellen 
over de vele rassen die er in hun boomgaard staan. Zelfs voor de mindervalide mensen rijdt
Marion met haar golfkarretje naar de bomen om te plukken. Dus kom allemaal, wij zorgen 
voor een tas voor iedereen. Marion wil wel graag weten met hoeveel mensen we komen maar  
de boomgaard is groot genoeg om de hele KBO te ontvangen, zegt Hans. 
Opgeven vóór donderdag 1 september bij Betsie.

Onderstaand strookje invullen en inleveren vóór donderdag 1 september 2022 
bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16 of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

DAGTOCHT NAAR KAGERPLASSEN op woensdag 14 september

Naam:                                                                tel:

gaat mee op dagtocht met            1      pers             /     2       personen          
                       € 75,00                /       € 150,00

Zijn er dieetwensen geef het dan even door.

Handtekening automatische incasso                  
                                                                     

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

Onderstaand strookje invullen en inleveren vóór donderdag 1 september 2022 
bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16 of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

FRUIT PLUKKEN 
bij Hans en Marion Heerkens op donderdag 8 september.

Naam:                                                                tel:

gaat mee fruitplukken met            1      pers             /     2       personen          

Voor een tas wordt gezorgd.
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