
 

Nieuwsbrief februari 2022                                                                           

                                                                        

Filmmiddag 13 maart  Aanvang 14 uur in de Bunt. 

We vertonen de film ’Sonny Boy’. Twee jaar geleden was deze film uitgekozen in verband 

met 75 jaar geleden 2e wereldoorlog. Misschien iets minder actueel nu, maar het blijft een 

indrukwekkende film. We hopen u allen te mogen verwelkomen. 

Jaarvergadering 24 maart 

Over enkele weken ontvangt u een extra nieuwsbrief met de uitnodiging voor de 

jaarvergadering. Zet u de datum alvast in uw agenda. Na de verruiming vanwege corona is 

inmiddels het jaarprogramma al weer bijna geheel ingevuld. 

Buurttuin 

Inmiddels hebben we de eerste bijeenkomst alweer gehad en konden we enkele nieuwe 

deelnemers verwelkomen. Enkelen van hen gaan zich bezig houden met het teeltprogramma 

voor dit jaar. Daarbij zal ook de basisschool betrokken zijn. 

Snoeien 

Met enkele enthousiaste leden zijn inmiddels de tuinen bij Wouterbergen en bij Jo Pouwels 

weer helemaal bijgewerkt.  

Jumbo spaaractie 

Graag willen we uw aandacht vragen voor deze mooie actie: Voor elke € 10,-- aan 

boodschappen ontvangt u een voucher die u in de winkel kunt bestemmen voor onze KBO. 

Vraagt u gerust aan de kassa hoe het werkt. U steunt er onze vereniging mee!  

100 jaar de Hei  

In 2022 vieren we het 100-jarig bestaan van Someren-Heide. 

Van 22 april tot en met 27 april is er een feestweek met allerlei activiteiten 

voor jong en oud.  

We starten deze feestweek met een Brabantse koffietafel. Hiervoor worden 

alle KBO-leden en de oudste groepen van de  basisschool uitgenodigd. 

De koffietafel zal beginnen om 12.30. Na het eten wordt de festiviteiten 

officieel geopend met het hijsen van de vlag, het zingen van een 

jubileumlied door de basisschooljeugd en het onthullen van een bordje bij de jubileumboom.  

Dus zet 22 april 2022 in uw agenda. U kunt u opgeven door het sturen van een email naar 

info@100jaardehei.nl of door een briefje in de KBO-bus in de Bunt te doen.  

We zien u graag want: 

 

De Hei 100 jaar – dat vieren we met elkaar! 

 

De organisatie van deze koffietafel wordt mede mogelijk door de vrijwilligers van het mee-j-eten, 

waarvoor we ze heel hartelijk willen bedanken! 

 

Vriendelijke groeten en hopelijk tot 22 april.                  Het organisatiecomité 100 jaar de Hei. 
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