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ACTIVITEITEN 
Weer moeten we u laten weten, dat we alle activiteiten van KBO Vierlingsbeek/Groeningen stil 
moeten leggen. Nu een lock down van kracht is, moeten wij ons aan de maatregelen  houden 
om te zorgen dat we het coronavirus achter ons kunnen laten. We houden u op de hoogte 
wanneer er weer mogelijkheden zijn om activiteiten door te kunnen laten gaan. 
Ook de bijeenkomsten voor alleengaanden op zondagmiddag gaan  tot nader bericht niet door. 
 
 PROGRAMMA 2021 
Voor 2021 kunnen we u nog geen programma bieden. Door alle maatregelen is het voor het 
bestuur niet mogelijk om data vast te stellen voor te plannen activiteiten. 
Vanaf maart 2020 zijn er geen activiteiten georganiseerd. Alleen 2 presentaties van Remedica, 
betreffende de Donorwet en de lezing over Pneumokokken hebben we kunnen laten doorgaan. 
Ook bij de opschoondag hebben leden van de KBO de handen uit de mouwen gestoken. 
Verder was het stil in 2020 en we hebben u allen gemist. 
Het plan is om het programma van 2020 op te pakken en uit te voeren waar mogelijk o.a.  
bedevaart naar Kevelaer, Snertwandeling, bezoek aan vliegbasis De Peel, herfstwandeling, 
fietsdag, Dag van de ouderen , kermismatinee etc , etc en hopelijk volgend jaar weer een 
kerstdiner. We hopen dat alle getroffen maatregelen resultaat zullen hebben en we weer meer 
samen kunnen komen. 

 
BEZORGERS EN RESERVEBEZORGERS 
Een aantal leden van de KBO bezorgt elke maand het maandblad ONS en andere berichten bij 
u in de brievenbus. 
Wij zijn steeds op zoek naar leden, die willen bijspringen als één van onze bezorgers even niet 
kan, b.v. tijdens vakanties. 
Wat doet een bezorger: Elke maand wordt de ONS bezorgd en daarnaast de nieuwsbrief en 
andere berichten. Soms is dat 1 keer per maand, soms wat vaker. Elke bezorger heeft een 
reservebezorger, die vervangt als dat nodig is. Vierlingsbeek en Groeningen zijn opgedeeld in 
rayons en een rayon varieert van 20 tot bijna 40 adressen per bezorger. 
Mocht u interesse hebben om soms als vervanger te willen fungeren of mogelijk in de toekomst 
als vaste bezorger, dan kunt u dit laten weten bij Ineke van Bree, tel 0478-631872 of via mail: 
kbo-vbeek-groen@outlook.com 

 
 

WE HOPEN U IN 2021 WEER TE KUNNEN ONTMOETEN BIJ ONZE 
ACTIVITEITEN. 

 
WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN BLIJF GEZOND. 
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