
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

DECEMBER 2022
woensdag 7 rikken/keezen in de Wis 19.45 uur
donderdag 15 kerstviering in de Wis                                             aanmelden z.o.z. 13.30 uur
zaterdag 17 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur

JANUARI 2023
woensdag 4 rikken/keezen in de wis 19.45 uur
woensdag 11 oude krantenartikelen, foto,s rouwkaarten van leden 1400.-16.30
zaterdag 14 kluscafé bij Harrie van Zoggel  9.30 uur
vrijdag 20 kartrekkersbijeenkomst in de Wis 10.00 uur
maandag 30 kienen in de Wis 14.00 uur

Iedereen is van harte welkom bij deze activiteiten.
Iedere maandag jeu de boules: zomertijd 18.30 uur, wintertijd 14.00 uur bij Den Hoek
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

Seniorenexpo in Veldhoven van dinsdag 17 t/m zondag 22 januari 2023
We hebben weer enkele gratis toegangskaarten voor deze beurs die wordt gehouden  in  
NH Conference Centre in Veldhoven van 10.00 tot 17.00 uur. Voor de liefhebbers kunnen 
deze kaarten worden aangevraagd bij Betsie zolang de voorraad strekt.
Deze Seniorenexpo heeft vorig jaar niet door kunnen gaan door meerdere omstandigheden.

Onze donderdagmiddag-gymclub in actie. Zij willen graag meer leden, ga gerust eens vrijblijvend

kijken. Dit is iedere donderdag vanaf 13.30 uur in de Wis en dan voor €10,00 per maand.

Op 27 oktober hebben we op een zonnige ochtend
een mooie wandeling gemaakt naar de Alpacafarm. Op deze mooie en interessante locatie hebben
we dan ook samen met 12 personen koffie gedronken met lekkers erbij.
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Zorgverzekering voor 2023 wijzigt. Voorheen kreeg je korting op de basisverzekering als je 
collectief verzekerd was. Dit is vanaf 2023 niet meer.
Als je de zorgverzekering afsluit bij CZ of VGZ krijg je korting op je "aanvullende leden verzekering"   
en je krijgt de contributie van de KBO retour van CZ of VGZ . 

In de bijgevoegde ONS staat alle informatie hier over.

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

KERSTVIERING

 donderdag 15 december 2022

Aanvang : 13.30 uur met dienst in de kerk
Daarna gaan we naar de Wis voor koffie/thee 

met kerstbrood.

Hierna wordt de middag in kerstsfeer voortgezet 
met zang en toneel.

Rond de klok van 17.30 uur wordt de middag afgesloten  
met een diner.

Wij wensen u een gezellige middag.

De kosten voor deze middag zijn € 22,50 p.p.                     
dit is incl. diner / excl. consumpties

Onderstaand strookje invullen vóór maandag 5 december en inleveren
bij Betsie van Zutphen Schaapsdijk 16, of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

Kerstviering 15 december 2022
Naam:

Neemt deel aan de kerstviering inclusief diner met    …..………....personen
Neemt deel aan de kerstviering zonder diner met      ……………..personen

Handtekening automatische incasso:                   €22,50                                  €45,00
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