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Beste KBO-leden, 

Wat hebben we toch weer kunnen genieten van de fijne zonnige paasdagen. De winter ligt achter ons, de 
natuur ontwaakt, het voorjaar lonkt. We genieten van de nu al bloeiende fruitbomen en bloeiende 
bloemen en planten. 
De feestweek 100 jaar Someren-Heide staat ook voor de deur.  Als we kijken naar de voorbereidingen 
belooft dat een historisch succes te worden. Laten we het beleven, dit onvergetelijke feest, zodat het ons 
nog lang zal heugen. We wensen onze leden ook veel plezier met de komende KBO-activiteiten. 

Overleden 
Maandag 28 maart hebben we afscheid genomen van ons KBO-lid Piet Jeuken. Piet was ruim 22 jaar lid van 
onze KBO en altijd zeer betrokken. We zullen hem missen en wensen zijn familie veel sterkte met dit 
verlies.  

Tuinbezoek  Boord  47  Nuenen, donderdag 2 juni 
In tegenstelling tot wat eerder gecommuniceerd is, is het tuinbezoek aan de tuin aan Boord 47 
in Nuenen verschoven van 19 mei naar 2 juni. 
We worden om 14:00 uur verwacht in Nuenen. Vertrek met de auto om 13:15 uur vanaf het 
kerkplein, fietsen kan natuurlijk ook.  
De eigen bijdrage is 5 euro per persoon, ter plaatse te voldoen.  
Opgave via het opgavestrookje verderop in deze nieuwsbrief. 
 
EXPO Veldhoven 
De Senioren Expo die gepland was voor mei is verschoven naar januari 2023, voor meer info zie 
https://seniorenexpo.nl/ 
Reden is het niet halen van het minimaal aantal standhouders. 
 
Meerdaagse reis Groot Someren 
Voor meer informatie raden we u aan om de informatiebijeenkomst in de Ruchte te bezoeken. 
  



 
KBO Handdruk 2021 
Helaas zijn we in de vorige nieuwsbrief vergeten te melden dat de KBO handdruk dit jaar 
uitgereikt is aan Harry van Tulden, excuses hiervoor.  
Vandaar dat we Harry dit keer alsnog in het zonnetje zetten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Het bestuur van de KBO kent dit jaar het ‘Handje’ toe aan Harry van Tulden        
          vanwege zijn vele activiteiten in onze dorpsgemeenschap, 

Harry zet zich binnen onze gemeenschap al jaren in voor een groot aantal zaken voor de KBO 
en hij is heel belangrijk in de uitvoering van verschillende vrijwilligerstaken. 
Bij de KBO heeft hij zich bijzonder ingezet voor het verspreiden van de ONS. 

Ook is Harry al jaren de kartrekker voor het kienen en koersballen. 
 

Voor de Agrarische Dagen staat hij al vele jaren klaar om hand en spandiensten te verrichten. 
Ook zet Harry zich in bij het parkonderhoud en de Buurttuin en helpt hij mee de kerststal zetten. 

 
Kenmerken waarmee Harry getypeerd kan worden zijn: 

Bescheiden harde werker achter de schermen. 
Bereid om klaar te staan voor de medemens, met het hart op de juiste plek. 

Iemand die actief betrokken is bij het wel en wee in de Hei. 

Kortom, Harry staat altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken. 
Gezien bovenstaande inzet voor de activiteiten en eigenschappen, 

hebben wij gemeend hem het Handje van de KBO 2021 toe te kennen. 
 

Uitgereikt op de jaarvergadering van de KBO op 24 maart 2022 
 
 

 
 

 
Opgavestrook tuinbezoek Nuenen donderdag 2 juni 

 

Naam:                                               

Aantal personen: 

Opgave kan via inleveren van dit strookje in de KBO brievenbus in de Bunt of digitaal via kbo.someren-
heide@hotmail.com. Svp inleveren voor 19 mei a.s. 

 


