
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

OKTOBER 2022
donderdag 27 op de koffie bij de alpacafarm                             info zie ommezijde

NOVEMBER 2022
woensdag 2 rikken/keezen in de Wis                               19.45 uur
maandag 7 kienen in de Wis                                               let op: datum gewijzigd 14.00 uur
vrijdag 11 op pad met de museumplusbus met Heeswijk en Dinther
dinsdag 15 bezoek bibliotheek Heeswijk-Dinther           aanmelden vóór 3 nov. 10.-11.30uur
woensdag 16 Lezing over "K" van KBO door pastor Kalb in Berne Kringzaal      14.00 uur
zaterdag 19 voor onze leden op Laverhof 10.30-11.30
zaterdag 19 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur

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

Iedereen is van harte welkom bij deze activiteiten.
Iedere maandag jeu de boules bij Den Hoek: 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

Op zaterdag 15 oktober is Marietje Bosch - Schouten op 93 jarige leeftijd overleden. Wij wensen
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van moeder en oma.

Rabo ClubSupport

Op dinsdag 4 oktober werd de uitslag bekend gemaakt van Rabo ClubSupport.
KBO Loosbroek ontvangt het mooie bedrag van € 581,32. Wij willen iedereen die op ons heeft
gestemd heel hartelijk bedanken. Hiervan kunnen wij weer mooie activiteiten regelen.

Dinsdag 11 oktober hebben we gekiend in de grote zaal van de Wis.
Deze zaal is niet warm te krijgen voor een kleine groep. Voor de Wis is de energie natuurlijk ook 
een kostenpost waar zeker rekening mee moet worden gehouden. Omdat de Gerf(biljartzaal) op 
dinsdag bezet is willen we het kienen verplaatsen naar maandag 7 november in de Gerf waar we 
wel behaaglijk warm kunnen zitten.

Op woensdag 2 oktober hebben we gerikt en gekeesd in de Gerf. Dit is een gezellige bijeenkomst
maar wij zouden willen vragen of er meer mensen zijn die graag rikken. We willen deze activiteit
zeker volhouden maar wij zouden graag meer rikliefhebbers willen zien op deze avond.  
Dus kom op woensdag 2 november gezellig mee een kaartje leggen.



Lezing over de betekenis van de K van KBO
Pastor Wim Kalb houdt op uitnodiging van de KBO Kring Bernheze op 
woensdag 16 november een lezing over  de K van KBO.
‘Wat kan die K voor ons in deze tijd nog betekenen?’
Het is een actueel thema, ook al hebben sommige KBO’s hun naam veranderd.
De lezing wordt gehouden op woensdag 16 november om 14.00 uur in 
de Berne Kringzaal van de Abdij in Heeswijk. Zij is gratis toegankelijk voor alle ouderen
en overige belangstellenden, dus niet alleen voor KBO leden. Graag van te voren aanmelden via 
email adres:  secretaris.kbo.bernheze@gmail.com of via tel. nr. 0412-612727.

Met het wandelgroepje, vertrek om 9.00 uur vanaf de Wis, willen we donderdag 27 oktober naar  
de Alpacafarm wandelen. We willen daar koffie/thee drinken vanaf 10.00 uur.

Andere KBO-leden kunnen zich daarbij wandelend aansluiten maar ze kunnen ook met de fiets of   
met de auto daar naar toe komen. Koffie voor eigen rekening. 
Als je wilt komen, laat het dan weten aan Betsie vóór donderdag de 27e.

Op woensdag 19 oktober bezochten we met
tien KBO-leden de Voedselbank in Veghel.
Voorzitter Jan Janssen gaf een zeer interessante
uitleg over het reilen en zeilen aldaar.
De Voedselbank verzorgt tijdelijke noodhulp
aan huishoudens die financieel niet rond
kunnen komen. Ze werkt nauw samen met 
voedselproducenten en distributeurs uit de regio
en ontvangt daarvan producten die niet meer 
geschikt zijn voor de verkoop maar nog wel 
veilig geconsumeerd kunnen worden. 
Tot slot brachten de tien KBO-leden een bedrag van ruim €50,00 bijeen voor dit goede doel.
Het is jammer dat er niet meer belangstelling was voor deze interessante activiteit.  

Medewerkers van de BIBLIOTHEEK zullen ons een presentatie geven over alle mogelijkheden en
hulp die de bibliotheek kan geven. Zelfs digitale hulpverlening. 
Natuurlijk kunnen er ook vragen worden gesteld.

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 3 november 2022 
bij Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16 of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com

BEZOEK BIBLIOTHEEK IN HEESWIJK DINTHER op dinsdag 15 november 
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur                                            (er zijn geen kosten aan verbonden)

Naam:                                                                tel:

vertrek om 9.45 uur bij de Wis:   Eigen vervoer                      Wil mee rijden Met fiets

                                 om 9.30 uur


