
 

 

MAANDKALENDER  KBO Loosbroek 

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

 
                                                                            

MAART 2023 
woensdag 1 rikken/keezen in de Wis                                                                                       19.45 uur 

maandag 6 beugelen bij Ad Geenen 19.30 uur 

maandag 13 Kienen in de Wis 14.00 uur 

zaterdag 18 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7                                      9.30 – 11.30uur 

woensdag 29 algemene ledenvergadering in de  Wis       zie bijgevoegde info        13.30  uur 

 

APRIL 2023 
woensdag 5 rikken/keezen in de Wis 19.45 uur 

zaterdag 15 kluscafé bij Harrie van Zoggel, Achterdonksestraat 7 9.30 – 11.30uur 

woensdag 19 fietsen vanaf de Wis                                    let op gewijzigde  tijd                                 13.00  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 
 
Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden: 
Wilhelmien de Mol – Lunenburg 
Pedro Roefs 
Marinus van Krieken 
 

Op maandag 6 maart gaan we beugelen bij de Fam. Geenen. We willen graag dat er minimaal 15 
personen komen om dit door te laten gaan. Om 19.30 uur komen we samen op de Dorpsstraat. Na het 
indelen van de teams beginnen we om 20.00 uur met de wedstrijd. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 
p.p. Dit is incl. een kop koffie. Laten we er met zijn allen proberen een gezellige happening van te 
maken. 
 

Onderstaand strookje invullen, vergeet je naam niet en inleveren vóór zondag 26 febr. 
bij Betsie van Zutphen of mailen naar kboloosbroek@hotmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BEUGELEN 6 MAART   aanvang 19.30 uur  wedstrijd begint om 20.00 uur  
 
NAAM:  ………………………………………………………………                                                             
 
Neemt deel aan wedstrijd met ……………………. personen 
Komt supporteren met………………………………… personen 
 

€ 6,00  p.p. te betalen op de dag zelf. 
 

http://www.kboloosbroek.nl/


Bij de gemeente is een telefoonnr. voor ongemakken zoals kapotte straatlamp, losse stoeptegel,  
volle vuilnisbak 0413-458888.  
Je kunt dit ook per mail melden -bernheze.org     – melding openbare ruimte     – direct melden. 
 
Een stralende Els Kerkhof aan het werk als  
kienmaster. Els heeft het leuk gevonden en 
we hopen de kieners ook. Fijn dat dit nu ook 
weer op een zelfde ontspannen manier door kan  
gaan. 

 
 
 
Op 11 februari zijn we met 15 personen op 
de fiets naar de Zaert  in Dinther geweest, 
met zijn allen naar het Knarrenbal. 
Onze spieren zijn alvast los gemaakt voor  
het echte carnaval. 

 
 
 
 
 
 
Dinsdag 21 februari carnaval in de Wis, wat was het gezellig. 
 
 


