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Beste KBO leden,  

 

Wat de Corona tot nu toe met zich heeft mee gebracht hebben we met zijn allen ervaren, geen leuke tijd met 
al haar beperkingen. Ondanks dat de regels zijn versoepeld blijft voorzichtigheid geboden, dagelijks worden 
we hierop gewezen. Als KBO- bestuur denken we daar ook zo over. Wel proberen we onze activiteiten weer te 
hervatten in beperkte vorm, uiteraard wel onder voorbehoud dat onze gezondheid voorop blijft staan. Wij 
conformeren ons permanent met de regelgeving, want wat onschuldig lijkt kan vergaande gevolgen hebben. 
Geniet ondanks de beperkingen nog van een fijne vakantie, en mogelijk tot ziens op de eerst volgende 
activiteit, de bijeenkomst bij Cor op het pannenkoeken feest op 22 augustus 2020. 

  

Verslag midgetgolfen Heusden 

Zaterdag 18 juli was de eerste bijeenkomst uit het jaarboekje die we sinds het uitbreken van Corona 

verantwoord konden laten doorgaan. 35 leden meldden zich aan de Gezande baan in Heusden om 

bij goed weer een ontspannen middag te hebben. Na de koffie met vlaai konden we allemaal tegelijk 

de baan op. In 8 ploegen (flights) van 4 of 5 personen startten we tegelijk op hole 1-3-5-7-9-11-13 en 

15. In de zon was het best wel warm, maar we konden schaduw vinden in het overdekte terras op de 

golfbaan. Enkele banen waren tamelijk eenvoudig, maar er waren ook erg moeilijke bij.                     

De ‘vulkaanheuvel’ en de ‘netbaan springschans’ waren wel de moeilijkste, maar bij enkele andere 

hindernissen zat je ook zomaar aan het maximale aantal van 6 slagen, je moest dan 7 noteren op je 

scorelijst. Na afloop werden de scores opgeteld en was er een prijsje voor de winnaar. Ons gastlid 

Cor Giebels werd derde met 60 slagen, Cor Beerepoot had 56 slagen nodig en Wim van de Kruijs 

deed het in 52 slagen, proficiat! Op het ruime terras was het na de wedstrijd goed toeven en het was 

fijn om weer eens gezellig met andere leden te kunnen buurten. We kunnen zeker spreken van een 

geslaagde middag, mede natuurlijk door het mooie weer. 

Pannenkoekenfeest 22 augustus 

Volgende grote activiteit is het pannenkoekenfeest in de tuin van de familie Beerepoot aan de 

Hollandse weg. Er hebben zich hiervoor veel leden opgegeven en als het weer een beetje meewerkt 

zal het zeker erg gezellig worden. Degenen die zich opgegeven hebben krijgen een mailtje, maar het 

is tot 15 augustus mogelijk om je alsnog aan of af te melden. Een telefoontje (06-20016600) of een 

mailtje naar kbo.someren-heide@hotmail.com volstaat. 

Wandelen en fietsen 

Vanaf 1 juli wandelen en fietsen we weer volgens schema op de donderdagen. 

Wandelen Witven 

Donderdag 13 augustus 2020 willen we weer starten met het wandelen met de bewoners van Huize 

Witven. We starten om 14.30 uur. Wie belangstelling heeft om ook eens mee te gaan wandelen kan 

contact opnemen met Drina van Dillen, die deze wandelingen zal coördineren. ( 06-45128585) 

z.o.z. 
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Noteer alvast in uw agenda:  

Excursie Plantenkwekerij Swinkels te Sterksel op 11 september 2020. 

 

Extra info: 

Het Corona-virus waart nog steeds rond en daarom blijft alles nog steeds onder voorbehoud.           

Als streefdatum willen we vanaf 1 september 2020 ook weer beginnen met bijeenkomsten in de 

Bunt, maar dat zullen we op een later tijdstip definitief melden.  

          

Het bestuur. 

   

 


