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  DANKBARE EN BLIJE REACTIES OP BLOEMETJE. 

Het bestuur  wil iedereen bedanken voor de lieve reacties, mails en blije gezichten n.a.v. het 
bloemetje dat bij wij bij onze leden hebben bezorgd.  

 
  ACTIVITEITEN 

Al lange tijd kunnen wij onze leden geen programma bieden, zoals we graag zouden willen. We 
moeten echter voorzichtig blijven en ons houden aan de regels van het kabinet en RIVM. 
Met name de activiteiten binnen zijn nog niet mogelijk. 
Activiteiten, die in juni en augustus op het programma stonden laten we vervallen. 
Dit betreft: De Fietsdag en de bus dagtocht. 
Ook het matinee tijdens de kermis op 11 augustus kunnen we niet door laten gaan. 
 
KEVELAER 
Op 26 augustus staat een bezoek aan Kevelaer gepland, maar die dag hebben we voorlopig 
verzet naar 9 september, de dag waarop we een middag zouden gaan fietsen. Als bestuur 
moeten we nog bekijken op welke manier we hieraan vorm geven en welke regels er dan 
gelden i.v.m. corona. De datum is dus nog onder voorbehoud. 
We informeren u hierover in onze volgende nieuwsbrief. 
 

   MEERDAAGSE REIS KBO AFGELAST. 
Van 26 t/m 29 augustus zou de meerdaagse reis van KBO Vierlingsbeek/Groeningen, in 
samenwerking met KBO Overloon een reis maken naar het Teutoburgerwald in Duitsland. De 
organisatie heeft besloten om deze reis niet door te laten gaan i.v.m. de coronacrisis, die nog 
steeds heerst. De organisatie heeft onderling overlegd en zijn van mening dat de tijd er nu niet  
voor is om deze reis te gaan maken. 
Ook het KBO bestuur van Vierlingsbeek/Groeningen en Overloon zijn het eens met deze 
beslissing. Heel jammer, maar we kijken weer uit naar volgend jaar. 
 
BUITENACTIVITEITEN VAN START: WANDELVOETBAL EN JEU DE BOULES 

  Vanaf 2 juni gaan de spelers van het  wandelvoetbal weer het veld op. 
Ze gaan trainen op gepaste afstand en met een aangepaste training, rekening houdend met de 
1,5 meter afstand van elkaar. Partijtjes kunnen nog niet worden gespeeld, maar er blijven 
voldoende oefeningen over om buiten actief te zijn. 
 
Ook de Jeu de Boules spelers mogen vanaf 2 juni beginnen. Ook hier op gepaste afstand en 
met minder spelers per baan. Daarom zijn de tijden aangepast en de spelers zijn hiervan op de 
hoogte. 
 
HET BESTUUR WENST IEDEREEN EEN GOEDE GEZONDHEID TOE. 


