
 

 

 

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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