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➔ Van de voorzitter 
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor 
belangrijke zaken. Daarom wensen wij u: 
Geniet van de webpagina. 
Laat u inspireren door een nieuwe activiteit. 
Zet de datum van de jaarvergadering in uw 
agenda. 
Bewaar het jaarboekje programma 2020 en kijk 
er vaak in. 
In februari komt er een huis aan huis flyer, waarin 
wij ons presenteren als KBO, de vereniging voor 
alle senioren in ons dorp Vessem.  
Onze slogan is: “voor, door en met ouderen in 
het eigen dorp”.  
 

➔ Webpagina KBO-Vessem 
De kbo Vessem heeft z’n website 
 www.kbo-vessem.nl online gezet. Het begin is 
gemaakt en werken eraan om de website up to 
date te houden met alle informatie voor de leden.  

 
De Homepagina, dat is de pagina die opent 
wanneer u via het internet de website opzoekt, 
laat de high lights zien van onze afdeling en waar 
we allemaal mee bezig zijn. Hoofdthema’s zijn: 
Ontmoeten, Sportief en Activiteiten. Onder de 
slide show staat het laatste nieuws van al onze 
activiteiten. 
Onder het kopje “Onze vereniging” kunt u lezen 
wat onze afdeling allemaal doet, hoe het bestuur 
is samengesteld en het jaarprogramma 2020.  
Het kopje “Nieuws” toont alle Nieuwsberichten en 
“Fotoalbums” laat een serie afbeeldingen zien 
van de afgelopen activiteiten, een uitgebreide 
slideshow en een link naar een archief computer 
waar alle wandelfoto’s staan die onze 
wandelgroep de afgelopen tijd gemaakt hebben 
inclusief alle reizen. 

 
Het kopje “Onze Agenda” is nog niet helemaal 
klaar maar daar komen alle activiteiten 
geagendeerd samen met inschrijfformulieren om 
je hiervoor aan te melden 
Als je contact wil hebben met onze afdeling kun 
je bij “Contact ” aan de info komen,  
e-mailen of gewoon binnen stappen.  
 

➔ Fit Gym, nieuwe activiteit 
Er zijn ouderen die niet meer kiezen voor 
standaard gymmen. Wel wil men graag iets doen 
met bewegen met het doel om fitter te worden of 
om fit te blijven. Bewegen omdat het ook gezellig 
is dit samen te doen.  
We gaan samen met Oktober (voorheen RSKZ in 
Bladel) een traject is. Onder professionele 
begeleiding ga je en blijf je bezig om jezelf fysiek 
uit te dagen. Dit doen we buiten in het dorp zelf. 
Dus dicht bij huis. Met een vast startpunt volg je 
met de coach een vooraf vastgelegde route. Die 
route daagt uit tot meer bewegen dan alleen 
wandelen. Een vorm van beperking staat niet in 
de weg om mee te doen. 
Als uitdaging gaan we beginnen met een groep 
van 10-12 personen. Voor een periode van 20 
weken betaalt u € 40,50. Er wordt verwacht dat u 
voor een schooljaar van 40 weken intekent. 
In Maart komt er meer informatie, maar u mag 
vast uw belangstelling kenbaar maken bij het 
secretariaat. 
 

➔ Jaarvergadering 19 maart 
donderdagmiddag. 
Graag herinnert het bestuur u aan de komende 
jaarvergadering 2020 over 2019 van de KBO 
Vessem. Deze vindt plaats op donderdag 17 
maart aanstaande in D’n Boogerd.  
De uitnodiging en aanmeldingsformulier hiervoor 
staan in de Nieuwsbrief van maart as. 
Voorafgaand aan de jaarvergadering is er een 
Eucharistieviering in de parochiekerk St. 
Lambertus ter intentie van de levenden en 
overleden KBO leden. Deze begint om 13.30 uur. 
U bent van harte welkom. 
Tijdens de jaarvergadering zal het platform voor 
mensen met een beperking zich voorstellen en 
zal onze nieuwe activiteit Fit GYM worden 
geïntroduceerd. 
De jaarvergadering in D’n Boogerd begint om 
14.30 uur. De zaal is geopend vanaf 14.00 uur. 
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 

mailto:jose.backbier@planet.nl
http://www.kbo-vessem.nl/

