
Activiteitenkalender     KBO Loosbroek                                                       

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

JANUARI 2023
woensdag 11 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

FEBRUARI 2023
woensdag 1 rikken/keezen in de Wis 19.45 uur
zaterdag 11 knarrenbal in de Zaert Dinther                  14. tot 17.uur
zaterdag 18 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7   9.30 uur
dinsdag 21 carnaval in de Wis met TRIO                   meer info volgt 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

Op woensdag 23 november is Ria de Backer - de Wit overleden op 71 jarige leeftijd. Wij wensen  
Wim, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies van Ria.
Op donderdag 1 december is Jan Pepers overleden. Ook zijn kinderen wensen wij veel sterkte. 

Nieuwe leden
Francien Lunenburg - van Zutphen
Charles Kézér
We heten onze nieuwe leden welkom bij KBO-Loosbroek.

                                              KBO Belastingdienst invullen HDL

In maart helpen we leden weer met het invullen van de belastingformulieren. Ook geven we advies
over de zorg- en huurtoeslag. Als u lid bent van de KBO, van welke afdeling ook, dan kunt u gebruik
maken van deze service. Naast het lidmaatschap moet u nog wel aan een aantal voorwaarden
voldoen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het maximale verzamelinkomen voor de Zorgtoeslag
(in 2022 =€40.994 voor gehuwd/samenwonend en €31.998 voor alleenstaanden), u mag geen 
buitenlands inkomen hebben en ook geen bedrijf. De mensen die afgelopen jaar hebben meegedaan
weten al dat ze persoonlijk worden uitgenodigd. Wil jij ook gebruikmaken van deze service, meld je
dan bij Betsie van Zutphen 0413-229692 of 06-16390908.
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