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Beste leden, 

na de laatste persconferentie omtrent corona is het weer wat duidelijker wat de 

mogelijkheden zijn voor de komende tijd. Toch zien we een groot aantal besmettingen en 

dat dwingt ons om nog terughoudend te zijn met het plannen van bijeenkomsten. We 

hebben ons beraden over datums die we voor dit jaar al vast zouden kunnen zetten, in 

afwachting van de mogelijkheden die dan gelden. Onder voorbehoud zijn dat de volgende 

datums en we vragen u deze in uw agenda te zetten. 

- 24 maart jaarvergadering 

- 14 juni dagtocht naar Roermond 

- 14 juli verrassingsfietstocht 

- 17 december kerstmiddag 

Indien het mogelijk is zullen we uiteraard nog andere activiteiten gaan organiseren, het is nu 

nog te vroeg om daarop vooruit te lopen. U wordt op de hoogte gehouden. 

Kerstpakketten 

We mochten vele leuke reacties ontvangen na het bezorgen van de kerstpakketten. Fijn dat 

het zo in de smaak viel. We bedanken daarvoor de kerstcommissie, Marga, Maria en Cor en 

ook alle bezorgers die er samen weer heel wat tijd in hebben gestoken. 

Uitslag kerstpuzzel 

Er kwamen weer een aantal goede oplossingen binnen en daaruit is Annie Kanters als 

winnares gekomen. Zij heeft inmiddels de prijs uitgereikt gekregen. 

Snoeicursus 

In het voorjaar willen we weer een tuin deskundig gaan snoeien. De tuin is er al, nu de 

snoeiers nog! Degenen die hieraan mee willen werken en er ook nog wat van willen 

opsteken kunnen zich aanmelden bij Henk Boerekamp, tel. 492277 

100 jaar de Hei 

Denkt u eraan om de wens die u in het kader van 100 jaar de Hei heeft bedacht ook 

daadwerkelijk vóór 31 januari in te sturen aan: mensenwensen@100jaardehei.nl 

Overlijdensberichten 

Al vele jaren hebben we overlijdensberichten aan onze leden laten bezorgen door onze 

bezorgers. Een en ander gaat niet vanzelf. De brief moet samengesteld worden, gedrukt en 

bezorgd. We hebben besloten om in dit nieuwe jaar geen berichten meer te bezorgen, maar 

het overlijden van een KBO-lid in een nieuwsbrief te vermelden. 

          Het bestuur. 
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