
 

 

MAANDKALENDER  KBO Loosbroek 

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

 
 

Namens het bestuur wensen wij jullie alle goeds en veel gezondheid voor 2023. 
Moge dit een jaar worden waar we weer mooie dingen kunnen ondernemen met elkaar. 

 

FEBRUARI 2023 
Woensdag    1   rikken/keezen in de Wis                                                                                      19.45 uur 
Zaterdag     11  knarrenbal, in de Zaert Dinther door stichting Carnaval   zie info onder    14.00 – 17.00 
Zaterdag     18  kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7                                     9.30 – 11.30 
Dinsdag       21 carnaval in de Wis met “De bokken en het bukske zie opgave-info onder  14.00 uur 

 
                                                                            

MAART 2023 
Woensdag    1   rikken/keezen in de Wis                                                                                      19.45 uur 
Maandag    13   kienen in de Wis                                                                                                   14.00 uur 
Zaterdag     18  kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7                                     9.30 – 11.30 
Woensdag  29  algemene ledenvergadering in de  Wis                                                             13.30  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 dinsdag 27 december is Nellie Gijsbers – Voets overleden op 85 jarige leeftijd. 
Op dinsdag 2 januari is Gerard van Krieken overleden op 87 jarige leeftijd. 
Op dinsdag 2 januari is Miet vd Braak – v Krieken overleden op 81 jarige leeftijd. 
Op dinsdag 17 januari is Martien Roefs overleden op 87 jarige leeftijd. 
Wij wensen al hun nabestaanden sterkte toe met dit verlies en veel kracht om door te gaan. 
 

Harrie vd Boom heeft vorig jaar aangegeven om te stoppen met het organiseren van kienen. 
Hij heeft dit altijd zeer correct en naar volle tevredenheid gedaan. Dit zullen we missen. 
Harrie, dankjewel hiervoor. 
Els Kerkhof heeft aangeboden om het kienen te regelen. We zijn daar heel blij mee zijn. Wij wensen 
Els succes en veel kienplezier met veel enthousiaste kieners. 
 
Woensdag 11 januari, middag met oude krantenartikelen werd druk  
bezocht door 32 personen. Ook voor de foto’s  en rouwbrieven/ 
bidprentjes was veel belangstelling. Over en weer kwamen de  
gesprekken op gang en werden er veel oude nieuwsfeiten  
uitgewisseld.   
  

 

http://www.kboloosbroek.nl/


 
“HET KNARRENBAL”! De carnavalsmiddag voor senioren steken we vanaf dit jaar in een nieuw jasje. 
In samenwerking met de KBO’s van Heeswijk en Dinther presenteren wij jullie; HET KNARRENBAL! 

Niet langer hetzelfde programma als de pronkzitting, maar een middag met een optreden van een 
geweldige artiest. Dit jaar: Muzikaal Theater aan Huis. Zij brengen een heerlijk meezingprogramma  
en nemen ons mee naar: De Muzikale Mix uit de Vorige Eeuw. 
Met hun spetterende, afwisselende optreden en herkenbare hits, belooft deze middag een waar 
spektakel te worden. U wordt verrast met vele verkledingen en een muzikaal feest. Dit programma is 
speciaal voor ‘De Jeugd van Toen’! Songfestivalliedjes, van ‘Een Beetje tot Ding-a-Dong’, liedjes met 
voornamen zoals Sofietje, Katinka of Peter. Met natuurlijk het onvergetelijke Mississippi van Pussycat. 
De rest van het programma is een verrassing van eigen bodem! Uiteraard is onze Prins Rob ook aan-
wezig bij Het Knarrenbal, net zoals onze wonderschone Dansmariekes. Naast al deze gezelligheid is er 
tijd voor een hapje en een drankje en is er zeker tijd om gezellig bij te buurten. Kortom, een middag  
waar je zeker bij wil zijn. Als van ouds is de eerste kop koffie  
gratis en trakteren ex-Prinsen de mensen op een kaasje en  
een worstje. De entree bij de Stichting en aan de deur is  
€12,50. Koop je een kaartje via de KBO dan is het €10,00,  
af te halen en betalen bij Betsie.  
Wij verheugen ons op jullie komst.   
 
 
 
 
 

 

 

Uitnodiging voor alle KBO-leden en andere 50+ers 
Datum:          dinsdag 21 februari 2023     Locatie: de Wis 

Aanvang:     14.00 uur 

Eten:             17.30 uur á    € 19,00  /niet leden € 22,50 

                                           Programma:  

                                                                     14.00 uur Koffie/thee 

                                                                     14.30 uur Prins carnaval met zijn gevolg 

                        15.15 uur De bokken & het bukske 

                        17.30 uur Eten 

 

Onderstaand strookje invullen, vergeet je naam niet en inleveren vóór vrijdag 10 febr. 
bij Betsie van Zutphen of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CARNAVALSMIDDAG 21 FEBRUARI 2023 
 
NAAM:  ………………………………………………………………                                                            € 19,00 p.p.  
 
Neemt deel aan de carnavalsmiddag inclusief eten met ……………personen. Tel…………………………… 
 
Neemt deel aan de carnavalsmiddag zonder eten met ……………personen. Tel…………………………… 
 
 
Handtekening automatische incasso…………………………………………………. 


