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Beste KBO-leden, 

Op dit moment vallen we echt in de uitersten: Zo staan we met zijn allen op het ijs en genieten we van de ijspret bij een 

temperatuur van min tien graden en een week later hebben we zomerse temperaturen van tegen de twintig graden. Voor 

februari heel bijzonder, we kunnen genieten van fietsen en wandelen en kunnen als we willen al actief bezig zijn in de tuin. Zo 

laten we de corona even links liggen, maar blijven we er wel mee geconfronteerd. Gelukkig krijgen we ook positieve geluiden te 

horen van mensen die al gevaccineerd zijn of al een oproep hebben ontvangen. Belangrijk is toch dat we waakzaam moeten 

blijven en blijft geduld een schone zaak. Als bestuur houden we dan ook de vinger aan de pols en houden we  contact met de 

andere kbo afdelingen en gemeente. Samen proberen we de situatie waar we in beland zo goed mogelijk te overzien. Hopelijk 

loopt de frustratie bij ons als ouderen niet zo hoog op als bij de jongeren. De tijd zal het leren en we blijven uitzien naar weer 

een normaal leven.                      Dus in de tussentijd: Denk positief en blijf negatief. 

Oog om oog 

In voorgaande jaren werd tijdens de kerstmiddag een collecte gehouden voor de stichting ‘Oud in Afrika’. Met de opbrengst 

konden een aantal ouderen in Ethiopië een staaroperatie ondergaan waarmee hun kwaliteit van leven ontzettend verbeterde. 

Vanwege corona hebben twee fondsen geld beschikbaar gesteld voor kerstacties van KBO afdelingen. Onze kerstpakketten 

kwamen hiervoor ook in aanmerking. Het leverde een bedrag van € 152 op. Het bestuur heeft dit geld doorgegeven aan deze 

stichting en dat werd erg gewaardeerd. 

Zomerfair KBO Brabant 

Kijk in de ONS van februari nog even op bladzijde 6. Daar staat een artikeltje over deelname aan de zomerfair. Creatievelingen 

kunnen daar hun creaties tonen. U kunt zich nog tot 28 februari opgeven via de website:     www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ of 

bel: 073-6444066. 

80-jarigen 

Sinds een aantal jaren nodigen wij de leden die 80 worden uit voor een diner bij ‘mee(j)eten. Deze jarigen worden in twee 

groepen uitgenodigd om een keer gezellig mee te eten in de Bunt. Vanaf nu willen we in de nieuwsbrieven deze jarigen 

vermelden. Op 22 januari was Karel Willems jarig, op 9 maart hoopt Toos Sonnemans 80 te worden en op 22 maart is het de 

beurt aan Toos van Zoggel. 

Maandelijkse puzzel 

De winnaar van de Januari 2021 woordpuzzel was ditmaal  Ben Tinnemans. Ben ontving van onze voorzitter persoonlijk de 

mooie  prijs. Uiteraard maakte Annie Hendriks weer de benodigde foto’s. ( zie website ) 

Buurttuin 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld gaan we dit jaar een begin maken met de buurttuin. Als u hier interesse voor hebt 

nodigen wij u uit om zich via onderstaande strook aan te melden. Het zou fijn zijn als enkele leden mee willen denken over het 

opzetten van de buurttuin en eraan deelnemen.                                                                                                           

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aanmeldstrook  Ik wil graag betrokken worden bij de buurttuin: 

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

Adres :………………………………………       ………………………………  Tel. nr. :………………………………………………….. 

1 of 2 personen:…………………………………. 

Per mail naar kbo.someren-heide.nl of in de brievenbus bij Frans van den Boogaert, Kerkendijk 107. 
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