
 

 

              
      

DAG VAN DE OUDEREN 
zaterdag 1 oktober 2022 

 

 
Duitse en Oostenrijkse muziek 

Met:     Klammsteiger 
 
Middag vol verrassingen    Aanvang 13.30 uur 
Kleedt u in Tirolerstijl     Joffershof 

Meldt u aan via onderstaand inschrijfformulier. 



 

 

KIENDATA 
 
Er wordt gekiend op 23 september, 7 en 21 oktober in gemeenschapshuis Joffershof.  
Aanvang 13.45 uur 
 

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN GAAT TERUG IN DE TIJD.  

De leden van de KBO krijgen op woensdagmiddag 19 oktober de mogelijkheid om terug te gaan in de 

tijd. We gaan die middag in twee gesplitste groepen van maximaal 20 personen op bezoek bij het 

museum in Groeningen van postzegel tot tank bij Tonnie Ebben. De andere groep gaat op hetzelfde 

tijdstip naar Vortum- Mullem naar het kermismuseum van Piet Winkelmolen. 

Hierna wisselen de groepen en gaan we naar de andere locatie. 

Tijdstip van de excursies: 

Groep 1: 

Van half 2 tot 3 uur bij Tonnie Ebben  

Van half 4 tot 5 uur bij Piet Winkelmolen 

Groep 2: 

Van half 2 tot 3 uur bij Piet Winkelmolen 

Van half 4 tot 5  uur bij Tonnie Ebben 

 

                                             Vol is echter vol!! 

 

Bij teveel inschrijvingen zal worden gekeken of er een 2e dag gepland kan worden. 

Samenkomst om  uiterlijk 13.15 uur bij de Lemse Kuul  in Groeningen, indeling van de groepen worden 

dan bekend gemaakt. Groepen worden ingedeeld bij aanmelding. 

Via het onderstaand inschrijfformulier kunt u u aanmelden bij Rini Peters, Luciastraat 1. 

Er zijn geen onkosten aan deze excursie verbonden 

 

DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND 

KBO Vierlingsbeek/Groeningen wil inventariseren of er belangstelling is voor een bezoek aan de musical 

Dagboek van een herdershond in het MECC te Maastricht, die vanaf 12 april t/m 4 juni 2023 te zien is.  

We gaan dan met een bus. 

We hebben een opgave van de kosten gevraagd en deze zouden zijn: 

Entree ± € 70,- p.p. 

3 gangen diner ± € 25,- p.p. 

Kosten van een bus voor 50 personen € 1000,- 

Wij kunnen nog niet precies de kosten per persoon laten weten. Dit is afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen en/of we tijdig kaartjes kunnen reserveren. Ook dan pas kunnen we de datum bepalen 

wanneer we de musical kunnen bezoeken. 

Zodra wij weten of er voldoende interesse is voor deelname, informeren wij u over de datum en kosten.  

U kunt laten weten of u interesse heeft om deel te nemen via onderstaand formulier of via e-mail 

kbo-vbeek-groen@outlook.com 

Ook niet-leden mogen zich aanmelden. 

Het formulier mag u inleveren bij Ineke van Bree, Overambt 26 
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KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

 

Deelname Dag van de Ouderen/Tirolerfest 2022 op zaterdag 1 oktober 

 

Naam: ………………………………………… telefoon: ………….…  

aantal personen: ..... 

Inleveren t/m 25 september bij Marius Cuijpers, Overambt 30   

  
 

 

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

 
Bezoek Kermismuseum/Museum van postzegel tot tank op woensdag 19 oktober: 
 
…………………………………………….. meldt zich aan met …. personen  
 
Telefoon ……………………………………………….. 
 
Inleveren t/m 12 oktober bij Joke Frederix, Luciastraat 16 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

 

Bezoek Musical Dagboek van een Herdershond 
 

………………………………………………………………… heeft interesse voor een bezoek aan 
de musical: Dagboek van een Herdershond met …… personen  
 
Telefoon ……………………………………………….. 
 
Inleveren t/m 27 september bij Ineke van Bree, Overambt 26 

 
 
 


