
 

 

            Augustus 2020     
   

ACTIVITEITEN 

Nog steeds verkeren we in een situatie dat we niet alle activiteiten kunnen laten doorgaan. 
Als bestuur vinden we dat geen gemakkelijke beslissingen, maar de gezondheid van onze 
leden   is voor ons zeer belangrijk.  
Naar sommige activiteiten komen veel deelnemers en om de regelgeving van RIVM en 
Overheid  te volgen, is dan niet gemakkelijk. 
 
Op 9 september zouden we een bezoek aan KEVELAER  brengen, maar dit gaat helaas niet 
door. Ook in Duitsland, waar wij  de lunch gebruiken, is niet duidelijk welke maatregelen dan 
gelden. We hopen op een andere manier en op een andere tijd, stil te kunnen staan bij onze 
overleden leden. 
Ook de DAG VAN DE OUDEREN op 3 oktober, kunnen we niet door laten gaan. 
SAMEN ETEN is op dit moment ook nog niet mogelijk om te organiseren. 
 
Op 28 augustus, 11 en 25 september is er kienen in 
gemeenschapshuis Joffershof vanaf 13.45 uur. 
 

   NATIONALE OPSCHOONDAG VERPLAATST NAAR 19 SEPTEMBER 

In maart kon de Landelijke Opschoondag helaas niet doorgaan. Maar er is goed nieuws: Op 

zaterdag 19 september kunnen we weer aan de slag voor een zwerfafvalvrij Vierlingsbeek en 

Groeningen. 

Damesgymclub Vierlingsbeek e.o. organiseert in samenwerking met KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen alweer voor de zesde keer het opruimen van het zwerfafval in de 
straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek en Groeningen. Een schoon dorp is voor iedereen 
belangrijk: je woont er prettiger, de kinderen kunnen vrijer spelen en je voelt je veiliger. Het 
Coronavirus is er nog wel, maar we houden ons aan de aangepaste RIVM maatregelen. Het 
opschonen van onze dorpen kunnen we heel goed doen op 1,5 meter afstand. 
 
We komen op zaterdag 19 september om 09.00 uur bij elkaar in Gemeenschapshuis Joffershof. 
Alle deelnemers krijgen daar koffie/thee met een overheerlijk stukje vlaai. In groepjes van drie á 
vier personen wordt om 09.30 uur begonnen met het opruimen van het zwerfafval. Iedereen 
krijgt een route aangewezen en voor iedereen is er een veiligheidshesje, handschoenen en een 
prikstok. Alle straten, paden en pleinen in Vierlingsbeek en Groeningen kunnen worden 
opgeschoond, maar dan moeten er wel genoeg vrijwilligers zijn. Vorig jaar waren er bijna 60 
vrijwilligers aanwezig. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd, des te minder zwerfafval! 
Om 11.30 uur is men weer terug in Gemeenschapshuis Joffershof en krijgt iedereen soep en 
broodjes aangeboden. Dat heeft men wel verdiend na enkele uurtjes in de mooie en dan 
schone omgeving van en in onze dorpen het zwerfafval in de vuilniszakken gedaan te hebben. 
De koffie, vlaai, soep en broodjes worden beschikbaar gesteld door de dorpsraden van 
Vierlingsbeek en Groeningen. 
 



 

 

Sta op en meld je aan om onze teams bij de opschoondag te versterken met jouw hulp. Iedere 
inwoner van Vierlingsbeek en Groeningen is van harte welkom.  
Ook kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s worden hartelijk ontvangen. Voor de kinderen ligt 
een leuke verrassing te wachten!! 

Doe mee om onze dorpen nog schoner en mooier te maken dan ze al zijn!! 

LONGONTSTEKING EN VACCINEREN BIJ OUDEREN  

De pneumokokkenziekte is een gevaarlijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de 
pneumokok, die erg besmettelijk is.  

Omdat het aantal ouderen met de pneumokokkenziekte de laatste jaren aanzienlijk gestegen is, 
heeft de overheid een vaccinatie opgesteld.  

Dit betekent dat de huisarts in 2020 in de oproep voor de griepprik, ook 
het  pneumokokkenvaccin zal aanbieden voor bepaalde groepen senioren. In deze lezing wordt 
u hierover gedetailleerd geïnformeerd en is onze verpleegkundige aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. 

Op woensdag 23 september organiseren wij hierover een lezing, die gegeven wordt door 
Remedica in gemeenschapshuis Joffershof. We beginnen dan om 13.30 uur. 

Voor deze lezing kunnen we maximaal 30 personen toelaten. 

_________________________________________________________________________ 

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

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

meldt zich aan voor  het helpen tijdens de Opschoondag op zaterdag 19 september 2020  

Inleveren vóór 10 september  bij Jos van Boekel, Hulder 6. 

___________________________________________________________________________ 
 

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

Deelname Voorlichtingsbijeenkomst longontsteking en vaccineren op  

woensdag 23 september 2020 

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

Inleveren vóór 13 september 2020 bij Ineke van Bree, Overambt 26. 

Maximaal aantal deelnemers is 30 personen! 


