September nr 2 2021
KIENDATA
Er wordt gekiend in gemeenschapshuis Joffershof op vrijdag 8 en 24 oktober.
Aanvang 13.45 uur.
OP STAP MET KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN
Op 28 oktober, tijdens de herfstvakantie van school, start de KBO met de 1ste wandeling door
Vierlingsbeek en Groeningen. De bedoeling is om, op donderdagen tijdens de kerstvakantie,
voorjaarsvakantie, aan het begin en einde van de zomervakantie steeds een wandeling te organiseren.
Tijdens deze wandelingen gaan geïnteresseerde leden van de KBO, de schooljeugd en overige
inwoners, samen op stap. Kinderen van school ontvangen via school een brief over de wandeling.
Jong en Oud samen in beweging en tijd voor een gezellig praatje onderweg.
Tijdens deze wandeling van ongeveer 6 tot 7 kilometer, zal ook aandacht zijn voor de historie van
Vierlingsbeek/Groeningen. Een “Groeter” zal tijdens elke wandeling een opvallend punt centraal stellen.
De start zal om 13.30 uur zijn bij Joffershof en deelname is gratis.
Via onderstaande strook kunt u zich opgeven om deel te nemen
RABO CLUB SUPPORT
Ook dit jaar wil KBO Vierlingsbeek/Groeningen deelnemen aan de Rabo ClubSupport. Begin oktober
ontvangen alle leden van de Rabobank een e-mail van de Rabobank. Daarin wordt beschreven hoe je je
stemmen uit moet brengen. Het stemmen voor de Rabo ClubSupport is van maandag 4 oktober tot
zondag 24 oktober. Vindt u het stemmen te lastig of hebt u geen e-mail, neem dan contact op met onze
penningmeester, Jos van Boekel. Hij zal, in overleg met u de stemmen aan de verenigingen geven, die u
zelf wenst. Zijn telefoonnummer is 0478-631839. U mag ook de stemkaart met daarop de codes bij hem
afgeven of Jos komt de stemkaart bij u ophalen. Doe mee aan de Rabo ClubSupport, het levert voor de
deelnemende verenigingen een mooie bijdrage op.
SPAARACTIE PLUS
Ook de KBO doet mee aan de spaaractie van Plus Verbeeten i.v.m. hun 100 jarig bestaan.
Ontvangt u spaarpunten van de Plus, denkt u dan ook aan de KBO, zodat we extra activiteiten voor u
kunnen organiseren?
Mocht u de punten zelf niet kunnen invoeren in de computer, dan mag u die ook inleveren bij Jos van
Boekel, Hulder 6. Jos zorgt ervoor dat de punten op de juiste plek terecht komen
___________________________________________________________________________
KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN
Deelname

Wandeling OP STAP MET op donderdag 28 oktober 2021.

Naam: ………………………………………… telefoon: ………….…
aantal personen: ............../ kinderen……………
Inleveren t/m 21 oktober bij Jos van Boekel, Hulder 6

