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Afgelastingen wegens corona. 

Om onze leden niet aan onnodige risico’s bloot te stellen heeft het bestuur besloten om de volgende activiteiten 

voorlopig geen doorgang te laten vinden: het bridgen op maandagmiddagen, de yoga, het biljarten, kienen, kaarten 

en koersballen zal voorlopig niet meer plaatsvinden. Heel vervelend allemaal, laten we hopen dat we deze uitbraak 

weer snel de baas zullen worden. 

Buurttuinnieuws 

Het groeiseizoen is zo ongeveer ten einde op de Buurttuin, ook al staan er nog diverse soorten groente die oogstrijp 

zijn. De tuin zal winterklaar worden gemaakt. Hier en daar nog wat opruimen en er is voor gezorgd dat het 

pompsysteem niet kan bevriezen. Ook zullen we zo gauw dat mogelijk is een bijeenkomst beleggen met de 

deelnemers om het volgende jaar voor te bereiden. Onlangs is er overleg geweest met directie en leerkrachten van 

de basisschool om leerlingen te betrekken bij de Buurttuin in het komende jaar. Dat wordt een mooie 

samenwerking! 

Kerstwerkgroep 

Omdat we vanwege corona hebben moeten afzien van de gebruikelijke Kerstmiddag bij Heidehof is de werkgroep 

net als vorig jaar weer bezig een mooie kerstattentie samen te stellen die in de dagen voor Kerstmis bij alle leden zal 

worden bezorgd. Het zou fijn zijn als we in 2022 weer een kerstviering als vanouds kunnen organiseren. 

Start crowdfundingsactie Buurttuin Someren-Heide 

In de vorige ‘ONS’ heeft u het fraaie artikel over de Buurttuin kunnen lezen. Het initiatief heeft veel aandacht 

gekregen bij o.a. omroep Siris en het Eindhovens Dagblad. Afdeling Asten-Someren van Groei en Bloei verraste ons 

met hun ‘Groenprijs’. Van alle kanten bereiken ons blijken van waardering. De realisatie van de Buurttuin heeft 

behoorlijke investeringen gevraagd die zijn ‘voorgeschoten’ vanuit de reserves van de KBO. De tuin is echter bedoeld 

voor alle inwoners van de Hei en zal een aparte vereniging worden. Nu is het zo dat we een aanvraag hebben inge-

diend bij het fonds ‘Voor de Ouderen’ en deze aanvraag is gehonoreerd. Het houdt in dat we een bedrag van             

€ 2000,- kunnen binnenhalen als we zelf via andere kanalen ook € 2000,- ophalen. Met andere woorden: elke euro 

die we met deze actie ophalen wordt door het fonds verdubbeld tot een maximum van € 2000,-. Als u wat meer wilt 

weten over de Buurttuin kunt u gemakkelijk via You Tube ‘Buurttuin Someren-Heide’ artikelen en filmpjes vinden. 

Als u dit initiatief een warm hart toedraagt zouden we het zeer waarderen als u een bedrag wilt doneren. U kunt dit 

doen door uw  bijdrage te vermelden op de site van https://voordeouderen.nl of, eenvoudiger, via Google:               

Ga naar  voordeouderen.nl                                  

ga naar  bekijk inzamelacties   (staat bovenin)                                                                                                

zoek op buurttuin Someren-Heide.                              
U vindt dan de informatie en ook het filmpje van Siris. Met de blauwe knop ‘Doneer’ kunt u aangeven welk bedrag u 

wilt doneren. Op 22 december sluit deze actie, dus het zou fijn zijn als u nu uw donatie meteen afwerkt. We nodigen 

u ook uit om dit initiatief bij anderen onder de aandacht te brengen. Wilt u hulp bij het doneren, dan kunt u zich 

wenden tot Frans van den Boogaert, tel. 0493-494124.  

Uitnodiging Carnaval  

Als bijlage vinden jullie de uitnodiging voor de KBO-Carnavalsmiddag op 15 januari 2022 van de werkgroep. 

 

Bij voorbaat dank. 

https://voordeouderen.nl/

