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Beste KBO leden, 

Nu ik dit schrijf is ook de Sint weer in het land en hebben we het ook weer over de donkere 

dagen voor Kerstmis. Zo naderen we ook het einde van een uitzinnig jaar en ontvangen jullie de 

laatste ONS in 2020. Welke helderziende had dit ooit kunnen voorspellen waar we in beland zijn 

geraakt: een virus waarvan we nog nooit gehoord hadden, dat ons zo in onze greep nam en nog 

steeds neemt. We hadden een prachtig informatieboekje met leuke programma’s en uitstapjes 

maar helaas, in maart was het noodgedwongen gebeurd onze activiteiten. Hopelijk kan de Sint u 

nog verblijden of anders de Kerstman. Met hem hebben we contact gehad en hij heeft ons 

beloofd om ondanks het turbulente jaar rond half december langs te komen. Dit om toch het 

jaar voor jullie op een fijne manier te kunnen afsluiten. Zorg dus dat u thuis bent om hem te 

verwelkomen voor deze leuke verrassing. 

Wandelen met cliënten van Huize Witven 

Al een aantal jaren wandelen in de zomermaanden wekelijks 6 tot 9 KBO leden met cliënten van 

Huize Witven. De verzorgenden zorgen er voor dat de cliënten klaar zitten in hun rolstoelen en 

dan maken we een wandeling van 1 tot 1½ uur. De cliënten genieten hier erg van en voor de 

Kbo-ers is dit ook erg fijn om te doen en hun waardering te voelen. Als we weer terug zijn 

genieten we nog van een kop koffie of thee en zien daarna weer uit naar de volgende keer. 

Drina van Dillen organiseert dit elke keer uitstekend. Net voor dit jaar was gezamenlijk besloten 

om de periode dat we gaan wandelen veel langer te maken en dan een keer in de twee weken 

te gaan zolang het weer het toelaat. Maar zoals bekend gooide corona roet in het eten. We 

hebben lang moeten wachten tot we weer op pad konden, maar toch hebben we nog een 

aantal keren fijn kunnen wandelen mede door het mooie weer in oktober. Onlangs werden we 

nog verrast met een fijn pakket vanuit Witven voor onze inzet, heel attent! Het aantal cliënten 

op Huize Witven daalt gestaag, maar we gaan er van uit dat we volgend jaar nadat corona 

overwonnen is, weer heel wat keren op pad zullen kunnen gaan. 

Puzzel uit de laatste nieuwsbrief 

Omdat we bijna alle activiteiten hebben moeten afzeggen hebben we bij het versturen van de 

laatste nieuwsbrief een kruiswoordpuzzel bijgesloten. Zo konden onze leden de tijd die ze over 

hadden, invulling geven. De inzenders gaven aan dat ze dit een erg leuk initiatief vonden en we 

zullen hiermee dan ook doorgaan. De oplossing luidde: Zonnestralen. Er kwamen 20 goede 

inzendingen binnen en bij de loting kwam Nellie Kuijpers-Verhees als winnaar uit de bus. Zij 

heeft inmiddels het mooie boek “ de Brabantse Spot- en scheldnamen” ontvangen. U kunt de 

foto’s zien op de site. Nellie, veel plezier met dit lijvige boekwerk! Ook voor deze November 

uitgave hebben wij wederom een puzzel toegevoegd. ( inleveren voor 19 december 2020 ) 

Zie vervolg achterzijde: 
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Rabo clubsupportaktie 

Ondanks het feit dat het stemmen op de verenigingen dit jaar door het gewijzigde systeem voor 

sommigen wat moeilijker was, hebben we ook dit jaar weer een mooi bedrag binnen kunnen 

halen.Vorig jaar was het € 644,-- en dit jaar zelfs ietsje meer: € 646,74.  Een zeer welkome 

aanvulling voor de kas. We hopen dat het doel waarvoor dit geld is bestemd is, nl. de 

gezamenlijke dorpstuin bij Veldkamp, het komende jaar kan worden gerealiseerd. Het bestuur 

dankt de leden die hun stem hebben uitgebracht van harte voor hun medewerking, het geeft 

aan hoezeer jullie betrokken zijn bij onze club. Ook willen we natuurlijk de Rabobank hartelijk 

danken voor het mogelijk maken van deze steun aan de verenigingen en met name onze KBO. 

Cursus Yoga 

Nu de gym club op vrijdagen is gestopt, zijn we gaan nadenken of we iets anders kunnen 

organiseren. Jacqueline van Hees geeft al een aantal jaren yoga lessen. Bij voldoende 

belangstelling wil zij met een groep eens per week of eens in de twee weken lessen in yoga 

geven. Het is voor de meesten misschien wat onbekend en daarom is Jacqueline bereid om een 

keer vrijblijvend een kennismakingsles te verzorgen voor degenen die daar belangstelling voor 

hebben. Hebt u belangstelling, meld u dan aan per e-mail: kbo.someren-heide@hotmail.com of 

telefonisch bij Frans vd Boogaert: 0493-492124 

Internetfraude 

We willen onze leden er bij deze nog op wijzen dat er in de ONS nummer 11 van november een 

bijlage zit van de politie over veiligheid. Lees deze a.u.b. zorgvuldig door, het kan u veel ellende 

besparen. Verder ontvingen wij van de Rabobank de volgende tips: 

- Negeer een e-mail of sms over het vervallen van uw betaalpas. 

- Negeer een berichtje via WhatsApp van ‘een bekende’ om geld over te maken. 

- Berichten over het vervallen van de bankpas of het overmaken van geld zijn niet 

afkomstig van de Rabobank. Klik niet op de link en stuur de betaalpas nooit op. Als u 

het niet vertrouwt bel dan eerst naar de bank. 

 

           

Het bestuur. 

 

Bijlage : November puzzel 2020. 
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