
                                                                                                                                                                                   

Oude krantenartikelen van Martien van Boxmeer vanaf 1982. 
Martien heeft een complete collectie allemaal over Loosbroek en wil deze graag laten zien. 
Ook zijn er nog oude foto’s van Jan van Langen, maar ook recente van de laatste jaren. 
Je kunt de hele middag binnenlopen en er zullen beslist mooie gesprekken op gang komen. 
 
Seniorenexpo in Veldhoven van dinsdag 17 t/m 22 januari 2023. 
Er zijn nog enkele gratis toegangskaarten voor deze beurs die wordt gehouden in  
NH Conference Centre in Veldhoven van 10.00 tot 17.00 uur. 
 

Vervoerservice voor senioren in Loosbroek. 
De vervoerservice biedt vervoer op maat voor mensen, met name ouderen, die een probleem 
hebben met vervoer dat op sociaal-maatschappelijk en medische grond dringend nodig is. Zoals 
een bezoek aan ziekenhuis, huisarts, eetpunt, gemeentehuis en dagbesteding. Vervoer, dat 
incidenteel of over een beperkte periode noodzakelijk is. In aanmerking hiervoor komen zij, voor 
wie het openbaar vervoer, een WMO vervoersvoorziening of het eigen netwerk geen uitkomst 
bieden.  
In dat geval staan vrijwilligers van maandag tot en met vrijdag klaar om u te vervoeren en als dat 

gewenst of noodzakelijk is te begeleiden. Dit is ook mogelijk voor mensen die gebruik maken van 

rolstoel of rollator. 

De kosten bedragen 0,40 euro per kilometer vanaf het adres van de vrijwillige chauffeur tot de 

deur van de bestemming en weer terug, eventueel aangevuld met parkeerkosten. Voor ritjes in 

Loosbroek geldt een bedrag van 1,00 euro. Het totale bedrag wordt contant en direct na afloop 

van de rit aan de vrijwillige chauffeur betaald. 

Vervoerservice is een initiatie van de KBO Loosbroek. Zij wordt in dit initiatief gesteund door 

Samen Sterk HDL.  De uitvoering vindt geheel plaats door vrijwilligers. Zij zijn voor deze service 

verzekerd. 

Chauffeurs: 
Harrie en Annie v.d. Boom tel 06 20149160/ 06 10260784 
Dirk Buys 06 55511282 
Ad Geenen 06 26739612 
Charles en Betsy Kezer 06 82674395 
Willie en Francien Lunenburg 06 18308533/ 06 52292413 
Henk de Mol 06 22258940 

      

 KERSTVIERING  

       Na een hele mooie toepasselijke viering in   
       de kerk met echte kerstliederen van het kerk-
       koor werden we in de Wis ontvangen met 

koffie/thee met kerstbrood. Wout van 
Venrooij creëerde al een goede sfeer met zijn 
toepasselijke liedjes. Maar ook de toneelgroep 
met hun komische stukje wist de lachspieren 
los te krijgen. Door het personeel van de Wis 
werd er een perfect 3-gangen diner neergezet. 
Een dankjewel hiervoor aan Rick en Henk.  

       We zien terug op een geslaagde middag.  

 
 
Tot slot fijne kerstdagen en een goed begin voor 2023   
Voor meer informatie mag je altijd bellen. 
Secretariaat: Betsie van Zutphen, Schaapsdijk 16, tel. 0413-229692 of 06-16390908                      2 


