
 

 

             februari 2020     
 
WEBSITE KBO  
Kijk eens op onze website voor de laatste nieuwtjes, verslagen en foto’s:: www.kbo-vierlingsbeek.nl 
 
BEDEVAART SMAKT 
De jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in Smakt is op donderdag 5 maart.  
De eucharistieviering begint om 14.30 uur waarvoor we u van harte uitnodigen. 
Na de viering kan men in het Pelgrimshuis op eigen kosten een kopje koffie drinken 
 
SAMEN  ETEN 

Het eerstvolgende Samen Eten vindt plaats op woensdag 4 maart om 17.00 uur bij De Poort van Loon 
te Vierlingsbeek. Aanmelden kan t/m 26 februari door inlevering van onderstaande strook en contante 
betaling van € 15,00 per persoon in een envelop bij Jan Spee, C. de Berthoutstraat 10. 
 
KIENDATA 
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof op vrijdag 14 en 28 februari. Aanvang: 13.45 uur 

 
SWOGB | Aquafit, nu voor alle senioren uit de gemeente Boxmeer. 
Aquafit wordt door de SWOGB aangeboden als een bewegingsactiviteit aan senioren uit de gemeente 
Boxmeer. Aquafit houdt in dat mensen die op het droge moeite hebben met bewegen en die angst 
hebben om te vallen, door een fysiotherapeut worden begeleid met gevarieerde oefeningen in het water. 
Gedurende 38 weken per jaar vindt de activiteit in groepsverband wekelijks plaats in Zwembad Joke te 
Holthees.  
Er zijn op dit moment verschillende groepen. De zwemschool probeert nieuwe aanvragen in te plannen 
in goed overleg met de aanvrager. Zo zijn niet alle groepen geheel bezet en zijn er mogelijkheden om 
nieuwe groepen op te starten 
Er zijn nog plaatsen vrij op: 
Dinsdags van 13.30 uur tot 14.30 uur  
Vrijdags van 11.15 uur tot 12.15 uur , 
Nieuwe groep: Maandag van 12.15 uur tot 13.15 uur  en Donderdag van 12.15 uur tot 13.15 uur  
Voorwaarden 
· Voor alle senioren uit de gemeente Boxmeer. (Ook voor niet KBO leden) 
· het aanmeldingsformulier wordt op de eerste les ingevuld bij Joke. 
· De eigen bijdrage is € 60,-- per persoon per kwartaal. Te voldoen via machtiging. 
. Voor informatie kunnen belangstellende terecht bij: 
Coördinator senioren activiteiten Holthees Nico van Tilburg: naftilburg@gmail.com  
of tel. 06-15038604 
 

 

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

Deelname eten bij De Poort van Loon te Vierlingsbeek op woensdag 4 maart 2020 

Naam: ………………………………………… telefoon: ……………… aantal personen: ………. 

Inleveren t/m 26 februari 2020 bij Jan Spee, Catharina de Berthoutstraat 10 met contante betaling van 
de kosten € 15,00 per persoon. (in een envelop). 
___________________________________________________________________________________ 
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