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Beste KBO-leden, 

wie had kunnen denken dat we in zo korte tijd weer opnieuw moeten nadenken over wat verantwoord is 

in verband met corona? Het leek allemaal snel de goede kant op te gaan, maar de Delta-variant zorgt 

opnieuw voor grote zorgen. Wij hebben ons als bestuur daarom beraden over hoe we verder kunnen met 

het voorgenomen programma. We zijn tot de volgende besluiten gekomen: 

- De dagtocht die was voorzien voor 7 september gaat niet door. Het programma zoals was gepland 

zal hoogstwaarschijnlijk niet kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is het een grote vraag hoeveel 

belangstelling er op dit moment voor bestaat. 

- Het kienen is weer begonnen op 21 juli. Van 14 uur tot 17 uur bent u elke 3e woensdagmiddag  van 

de maand welkom in de Bunt. 

- Het pannenkoekenfeest willen we gezien het huidige corona-verloop verplaatsen van 28 augustus 

naar 11 september, dit om zo wat meer tijd te krijgen om af te kijken hoe het nu verder gaat. 

Onderaan deze nieuwsbrief treft u een opgavestrook aan omdat we willen weten of er voldoende 

belangstelling voor is. Uiteraard onder voorbehoud van eventuele corona maatregelen. 

- Op zaterdag 14 augustus willen we alle leden uitnodigen om een kijkje te komen nemen bij de 

Buurttuin aan de Eggendreef. We kunnen dan op ons gemak rondlopen over de tuin en een kop 

koffie of thee met wat lekkers nuttigen. U bent welkom vanaf 14 uur tot ongeveer 16 uur. Laten we 

hopen op mooi weer! 

- Het bridgen op maandagmiddag in de Bunt zal ook weer beginnen als corona het toelaat. De eerste 

keer is dat op maandag 6 september. Heeft u interesse om te bridgen, kom dan eens een keer 

kijken op maandag middag in de Bunt. Bij belangstelling kunt u  zich opgeven. Wilt u eerst graag 

een bridge-cursus volgen dan kunt u dat ook opgeven bij Frans vd.Boogaert 0493-494124 of 

middels mail  kbo.someren-heide@hotmail.com . Wij zullen dan voor u kijken waar op dit moment 

een bridge-cursus voor beginners gaat opstarten in de regio. 

 

De Buurttuin mag zich verheugen op veel belangstelling. Naast de basisschoolleerlingen hebben we al 

bezoek gehad van het bestuur van de Kring Groot Someren van de KBO, een fotograaf en een journalist van 

KBO Brabant voor een artikel in de ONS dit najaar en ook zijn er opnamen gemaakt voor omroep Siris. De 

tuin ligt er mooi bij en we genieten van alle producten die we oogsten. 

============================================================================ 

Opgavestrook voor het pannenkoekenfeest op zaterdag 11 september 

Naam…………………….. 

Adres…………………….. 

Aantal personen……. 

Inleveren vóór 5 augustus in de brievenbus in de Bunt of: kbo.someren-heide@hotmail.com. De kosten 

bedragen € 5,-- per persoon. 
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Vervolg: 

Yoga -kennismaking les: 

Verslag kennismaking les Yoga door Jacqueline v. Hees op 13 juli in de Bunt. 

Op dinsdag 13 juli 2021 om 9.30 uur werd in de Bunt een kennismaking les door Jacqueline v. Hees 

gegeven. Er was een prima opkomst van 10 personen men had op uitnodiging van Henk Boerekamp de 

nodige ‘ hulpmiddelen’ bij zich. Iets later dan gepland werden de matjes gespreid en werd begonnen aan 

een totaal onbekende 1e les onder de deskundige leiding van Jacqueline. Gaandeweg de les werd duidelijk 

wat de bedoeling was, en hoe Yoga te beleven. Tevens werden de spieren en gewrichten op deze 1e les al 

pittig op de proef gesteld. Uiteindelijk werd om ongeveer 11.00 uur afgesloten en opgeruimd. Samen in 

de aula van de Bunt nog een kop koffie gedronken en nagepraat over de beleving van deze les. Dat men 

de Yogales als prettig had ervaren bleek al vrij snel, want bijna alle deelnemers gaven zich direct op voor 

een vervolgcursus in de Bunt beginnende eind augustus, en normaliter aansluitend om de 2 weken. ( op 1 

uitzondering na ) Dit op dinsdag morgen van 9.30 uur tot 11.00 uur.  Dus al met al een geslaagde 

introductie les Yoga, waarvoor dank aan Jacqueline.    

Over het vervolg zal de nodige informatie tijdig worden verstrekt middels de nieuwsbrieven aan de 

deelnemers.  

De bijdrage die door de deelnemers vooraf moet worden voldaan bedraagt € 45,-- voor 9 lessen. 

Eventuele nieuwe belangstellenden kunnen zich opgeven vóór 16 augustus bij Frans v.d. Boogaert, of per 

e-mail kbo.someren-heide@hotmail.com. 

De yogalessen in de Bunt zijn voorzien op de volgende data in 2021: 

 

31 augustus  

21 en 28 september 

12 en 26 oktober 

09 en 23 november 

07 en 21 december         

Gelieve hier nu reeds rekening mee te houden. 

Let wel: Uiteraard moeten wij ons als bestuur conformeren aan de door de overheid 

opgelegde voorschriften vanwege Corona.  

Wij houden jullie hier van op de hoogte. 

============================================================================ 

Aanmeldstrook voor nieuwe deelnemers aan de Yogalessen o.l.v. Jacqueline v. Hees 

Naam…………………….. 

Adres…………………….. 

Aantal personen……. 

Inleveren vóór 19 augustus in de brievenbus in de Bunt of per mail kbo.someren-heide@hotmail.com. 

De bijdrage is € 45,-- per persoon voor 9 lessen.  
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