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Beste KBO-leden, 

 

De verkiezingen zijn weer voorbij, de formateurs kunnen aan de slag. Hopelijk wordt er ook aan ons als 

ouderen gedacht voor onze toekomst. Ook zien we uit naar versoepeling van de coronaregels, zodat we 

weer een normale samenleving tegemoet kunnen zien. Belangrijk is dat we onze activiteiten weer op 

kunnen pakken, we duimen er voor. Pasen staat ook weer voor de deur, een van de belangrijkste kerkelijke 

feesten, de verrijzenis van Jezus Christus waar altijd toch weer de nodige aandacht aan wordt besteed. Met 

het voorjaar in zicht hopen we te kunnen genieten van een zonnige buitenlucht, maar we kennen de 

spreuken nog van vroeger: Maart roert zijn staart en April doet wat hij wil. Daar moeten we toch rekening 

mee houden. Ter afsluiting, geniet van het mooie voorjaar, blijf vooral gezond en voor uiteraard iedereen 

een vrolijk Pasen toegewenst. 

De voorzitter.                        

Ter informatie: 

- Martien Stolwijk was op 1 maart 25 jaar lid van onze KBO, wij feliciteren Martien en hebben op 

gepaste wijze hier aandacht aan besteed. 

- Denkt u er nog aan om de cadeaubon van de SHop uit het kerstpakket te besteden? 

- Eind deze maand Maart wordt de contributie voor 2021 geïnd. 

- Voor de leesliefhebbers: In de boekenkasten in de Bunt staan heel veel boeken die u vrij kunt lezen 

en al dan niet terugbrengen of er andere boeken voor inleveren. 

Wandelen en fietsen 

Vanaf 1 april willen we weer beginnen met het wandelen en fietsen. Op de oneven weken wandelen we 

vanaf de Boksenberg op donderdagen om 9.30 uur en we fietsen op de even weken vanaf de kerk om 

13.15 uur ook op donderdagen. 

Puzzelinformatie 

De beroepenpuzzel van februari, ontworpen door Anneke Beerepoot( en Cor )  is wederom een  succes 

geworden. Winnaar ( winnaars ) zijn Cor en Harrie v. Tulden geworden. Onze voorzitter, begeleid door 

vaste fotograaf Annie mochten in de tuin bij de winnaars de prijsuitreiking verrichten.                               

Voor alle winnaars en veel informatie verwijzen wij nogmaals naar de website www.kbo-somerenheide.nl 

Corona en gebrek aan beweging 

Velen van ons bewegen veel minder dan normaal doordat corona ons beperkt. Maar bewegen is belangrijk. 

Daarom willen wij u wijzen op 2 programma’s op de televisie op werkdagen  :        

-  van 10.15 tot 10.30 u. op NPO 1: Nederland in beweging. 

-  van 10 tot 10.30 op L1: KBO, Limburg in beweging. 

 

z.o.z. 
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Corona en geschiedenis 

Besmettelijke ziekten zijn van alle tijden. Zo ontdekten we dat er op de St. Pietersberg bij Maastricht een 

kapel is ingericht ter ere van de heilige Rochus. In de 19e eeuw werd Europa geteisterd door besmettelijke 

ziekten met veel dodelijke slachtoffers tot gevolg. Over de oorzaak van deze ziekten waren de medici 

verdeeld. Toen maatregelen van overheidswege geen oplossing boden liet pastoor Kribs van Sint Pieter in 

1888 aan de Luikerweg op de Sint Pietersberg een kapel oprichten ter ere van Sint Rochus, 

beschermheilige tegen besmettelijke ziekten. Deze leefde in de 13e eeuw en werd met de pest besmet bij 

het verzorgen onderweg van pestlijders toen hij naar Rome onderweg was. De Sint Pietersberg is een erg 

mooie plek om een wandeling te maken. 

Buurttuin 

Inmiddels hebben de plannen voor de buurttuin vaste vorm aangenomen. Het terrein op de grond van 

Joep Veldkamp is uitgezet en aan de buitenkant is al een haag geplant met 420 struikjes. Binnenkort zal 

een vak met aardappelen gepoot worden. De graspaden zullen binnenkort ook ingezaaid worden. We 

hopen ook nog dit voorjaar o.a. bessen-, frambozen-, bramenstruiken en aspergeplanten te planten. Er zal 

ruimte zijn voor allerlei groenten, kruiden en bloemen. Nadat we met een klein groepje geïnteresseerden 

zijn begonnen hebben zich al enkele mensen meer aangemeld. Woensdag 23 maart hebben we overleg 

met de gemeente om afspraken te maken omtrent de buurttuin. Met de deelnemers zullen we komende 

tijd allerlei klussen aanpakken die nodig zijn: watervoorziening, elektriciteit, zaaien en allerlei andere 

zaken. Via onze mail kunt u zich aanmelden: kbo.someren-heide@hotmail.com of nogmaals middels 

onderstaand  briefje in te vullen en  in de bus in de Bunt of bij Frans v.d. Boogaert te stoppen. Als speciale 

bijlage bij deze nieuwsbrief treft u ook het ontwerp van de buurttuin aan. U ziet wel: er is ruimte genoeg 

voor allerlei gewassen.  

 

 

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

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. 

 

mailto:kbo.someren-heide@hotmail.com

