
Nieuwsbrief oktober 2022                                                                           
Beste KBO-leden, 

In deze nieuwsbrief willen we extra aandacht vragen voor de activiteiten die wel wat extra 
deelnemers kunnen gebruiken (biljarten, kaarten), de geplande kerstviering en de mogelijkheid 
om actief deel te nemen in het koor, beweeg je KWIEK!, helaas weer een overleden lid en als 
laatste het laatste nieuws over de buurttuin. 

Veel leesplezier 

En vergeet vooral niet om 6 november a.s. de filmmiddag te bezoeken, 14:00 in de Bunt. De 
getoonde film (Zwartboek) is zeker de moeite waard.  
 
Kerstviering 17 december 

Na twee jaar afwezigheid kunnen we weer een kerstviering houden.  

De kerstwerkgroep heeft weer een leuk programma samengesteld. Een stukje kerst, het koor dat 
weer mooie kerstliederen gaat zingen, een optreden van een troubadour, een aandenken en 
natuurlijk een afsluiting met een lekkere broodmaaltijd.  

We hopen dat er weer veel mensen naar deze gezellige middag komen. De uitnodiging volgt in de 
volgende nieuwsbrief. 

Lijkt het je leuk om mee te zingen in het koor, dat kan ook. Het koor kan namelijk nog wel wat 
nieuwe zangers of zangeressen gebruiken. Als je interesse hebt neem dan contact op met Toos 
Douven, 06-11950592 of via mail: toosdouven@hotmail.com. 

 

Deelname aan activiteiten 

Helaas constateren we dat we veel leden hebben, maar dat niet iedereen actief meedoet aan de 
activiteiten.  

Als je wel graag mee wil doen, maar om wat voor reden dan ook dit niet kan, schroom vooral niet 
om contact op te nemen met een van de bestuursleden. Dan gaan we samen kijken hoe we dit op 
kunnen lossen.  

We zijn er tenslotte voor al onze leden en willen zeker niet dat iemand zich buitengesloten voelt. 

 

Oproep 

We hebben afgelopen maand een overleg gehad tussen het bestuur en de werkgroepen. Hieruit is 
vooral naar voren gekomen dat het aantal actieve leden terugloopt, deels doordat de oudere 
garde wegvalt en de jongeren zich nog niet kunnen of willen aansluiten. Vooral de kaartgroep op 
woensdagmiddag en de biljartclub op donderdagmiddag zoeken dringend nieuwe leden.   

Dus lijkt je dit wat, of ken je iemand die dit leuk vindt, kom vooral een keer binnenlopen in de 
Bunt. 



 

Overleden 

Gedenken we ons overleden lid Mies Fransen, in de leeftijd van 78 jaar. 

Zijn afscheid was zaterdag 22 oktober. Mies was 15 jaar lid van onze KBO en altijd zeer 
betrokken.  

We wensen Mien, haar kinderen en kleinkinderen en familie veel sterkte en steun in dit verlies. 

 

Beweeg je KWIEK! 

Bewegen helpt je om fit te blijven. Het helpt je een goede conditie te behouden en je 
lichamelijk en mentaal fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. Vitaal 
ouder worden heeft bovendien als voordeel dat je langer de activiteiten kunt blijven doen die 
je graag doet. Daarom organiseert Onis Welzijn op donderdag 3 en 10 november in Someren-
Heide ‘Beweeg je KWIEK’. Tijdens deze activiteit lopen en bewegen we samen tijdens de 
KWIEK-beweegroute. Lekker in de buitenlucht onder begeleiding van een beweegprofessional. 
We starten bij de Bunt om 10.00u en sluiten daar na afloop gezellig af met een kop koffie.  

Deelname aan deze activiteit is gratis. Aanmelden is fijn, maar u bent ook van harte welkom 
zonder aanmelding. Ook bij slecht weer gaat de activiteit door, want dan bewegen we binnen.  

Voor wie? 

Voor alle 50+’ers uit Someren-Heide. Ook met een rollator, scootmobiel of ander hulpmiddel 
bent u van harte welkom. Past u op donderdag op een (klein)kind, neem hem/haar dan 
gewoon lekker mee. Iedereen kan meedoen binnen de eigen mogelijkheden. 

Vervolg? 

In het voorjaar van 2023 zullen we deze activiteit bij voldoende animo structureel aanbieden, 
meer informatie volgt. 

Aanmelden of vragen?  

Neem contact op met Lotte via l.groothusen@oniswelzijn.nl of 0493 44 1251, of spreek Cindy 
(06 1922 1188) aan. 

Lotte Groothusen (coördinator Sport & Bewegen) en Cindy Manders (dorpsondersteuner) 

Buurttuin nieuws 

We hebben een goed jaar achter de rug met de Buurttuin ‘De Heise Plak’. Ruim 20 deelnemers 
zijn geregeld op de tuin met van alles bezig en gaan naar huis met geoogste groenten.  

Het enthousiasme onder de deelnemers is groot en het is ook nog erg gezellig. We zijn 
inmiddels zo ver dat we van de tuin een los van de KBO staande vereniging gaan maken. 

Een van de redenen is dat niet alleen KBO-leden, maar alle inwoners van de Hei deel kunnen 
nemen aan de tuin. Het is ook noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van subsidies om 
een aparte vereniging te zijn.  

Binnenkort gaan we naar de notaris om de oprichtingsakte te passeren. Er is al een bestuur 
gevormd, dus hopen we nog dit jaar officieel van start te kunnen gaan en aanspraak te maken 
op subsidies vanuit verschillende organisaties zoals de Gemeente en het RABO 
coöperatiefonds.  

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 


