
 
Beste leden,  

We zitten alweer bijna vier weken in het nieuwe jaar 2021. De wensen zijn ook nu weer uitgesproken om er 

een bijzonder goed jaar van te maken. Maar door de maatregelen vanwege het corona virus hebben we 

een stuk van onze vrijheden ingeleverd en hoef ik jullie niet uit te leggen waar we nu staan. Het is wel 

belangrijk om rekening te houden met onze gezondheid en ook die van anderen. Onze regeringsleiders en 

virologen doen hun uiterste best om het coronavirus te bedwingen, zodat we hopelijk op termijn onze 

vrijheden weer terugkrijgen en we in een normale maatschappij kunnen voortleven. Samen zullen we ons 

daar sterk voor moeten maken, dat is ook ieders eigen verantwoordelijkheid. We kijken nog even terug op 

het einde van 2020 en begin 2021. We werden, toch niet geheel onverwacht, geconfronteerd met het 

afscheid nemen van dit aardse leven van vier van onze KBO-leden. Dit heeft ons als bestuur en leden 

aangegrepen. Nogmaals wensen we de getroffen families veel sterkte met het verlies van hun dierbare.    

Yoga kennismaking les 

Er zijn bij het bestuur 12 aanmeldingen binnengekomen om een keer kennis te maken met yoga. We 

kunnen nu nog uiteraard geen datum vaststellen, maar zullen dat doen zodra het mogelijk is. Mochten er 

nog meer leden belangstelling hebben, je kunt je nog opgeven bij Frans vd Boogaert Kerkendijk 107 te 

Someren-Heide tel. 0493-494124 en uiteraard ook via mail  kbo.someren-heide@hotmail.com  

Uitslag fotopuzzel  

Het bleek best wel pittig te zijn om de puzzel op te lossen, maar er zijn toch een aantal correcte oplossingen 

binnengekomen. Annie Hendriks, bij deze zeer bedankt voor het samenstellen van deze prachtige puzzel! 

De gelukkige winnaar is deze keer Ans Verlangen. Ook zij ontving uit handen van onze voorzitter een leuke 

prijs. De oplossing was: Een gezond en coronavrij nieuwjaar 

Contributie 2021 

Er is besloten in de Kring Someren dat gastleden dit jaar € 12,50 betalen aan de gastafdeling, dat was 

voorheen € 20,--.  KBO Brabant heeft besloten om de afdracht voor 2021 die € 1,- verhoogd zou worden 

vanwege corona nog niet door te voeren. Dat betekent dat de contributie dit jaar € 20,- zal bedragen. De 

inning zal plaatsvinden omstreeks eind maart. 

Buurttuin 

Door allerlei verwikkelingen heeft het plan voor de aanleg van een buurttuin sterke vertraging opgelopen. 

Maar we hebben goed nieuws: Het ziet er naar uit dat we dit voorjaar met de aanleg kunnen beginnen op 

het land van Joep Veldkamp aan de Eggendreef. We zijn nu volop bezig met de voorbereiding en willen 

daarom ook graag weten wie er belangstelling heeft om hierbij betrokken te worden/zijn.  Geef je dus 

(opnieuw) op bij Frans vd Boogaert, zie boven.   

            

Het bestuur.            
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