
 

Nieuwsbrief maart 2022                                                                          
 

Spellenmiddag in de Bunt 

Woensdag 13 april is er weer een spellenmiddag in de Bunt. De middag begint 
om 13.30 u. Met meer deelnemers wordt het gezelliger! 

Graag even aanmelden via de opgavestrook onderaan deze nieuwsbrief. 

Brabantse koffietafel in de Bunt 

Vanwege het 100-jarig bestaan van Someren-Heide nodigen we onze leden uit 
voor een Brabantse koffietafel op 22 april in de Bunt. Samen met de leerlingen 
van de basisschool groepen  5, 6, 7 en 8.  

Aanvang  12:15 uur waarna de officiële  opening van 100 jaar Someren-Heide 
plaats zal vinden. 

Opgave voor deelname is verplicht, zie opgavestrookje onderaan deze 
nieuwsbrief. 

Overleden 

Vrijdag 11 maart is ons KBO-lid Harrie Buijsers overleden. Donderdag 17 maart 
hebben we afscheid van hem genomen. Harrie was 10 jaar lid van onze KBO en 
altijd zeer betrokken.   

We wensen zijn familie veel sterkte in dit verlies. 

Op 24 maart is ons KBO-lid Annie Sonnemans overleden. Zij was al ruim 18 jaar 
lid van onze afdeling. We wensen ook Gerard en familie sterkte met dit verlies. 

Jaarvergadering 24 maart 

Afgelopen donderdag hebben we gelukkig weer een jaarvergadering bij 
Heidehof kunnen organiseren, Corona lijkt nu grotendeels voorbij. Na een jaar 
met niet al te veel activiteiten vanwege corona hopen we er dit jaar weer vol 
tegenaan te kunnen gaan. In 2021 hebben we 14 leden verloren, ongebruikelijk 
veel. Deze werden met een keurige diapresentatie van Annie Hendriks 
herdacht. Ook werd het financiële resultaat door de penningmeester 
bekendgemaakt. Afgezien van de investeringen voor de Buurttuin was het 
resultaat weer positief. 

 



Met algemene stemmen werd Corné Kuepers gekozen als nieuwe secretaris en 
daar zijn we zeer verheugd over. Corné is 58 jaar en is heel goed thuis in de 
computerwereld. Hij gaat met enthousiasme ons bestuur versterken  en we 
hopen op verdere aanvulling omdat Henk Boerekamp volgend jaar aftreedt.                
In de pauze was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of 
thee gezellig te buurten. Na de pauze kregen de ongeveer 50 aanwezige leden 
een interessante presentatie voorgeschoteld. De heer Caspar Eras van  
Energiehuis Slim Wonen uit Helmond vertelde ons hoe deze organisatie u gratis 
onafhankelijk advies kan geven over allerlei onderwerpen betreffende energie. 
Het begint bij isoleren en kan ook investeringen met zich meebrengen in het 
plaatsen van zonnepanelen, de installatie van warmtepompen en (beter) 
isolerende beglazing. 

Overige activiteiten 2022 

In de volgende nieuwsbrief die eind april verschijnt vindt je meer informatie 
over de dagtocht en de geplande activiteiten van juni en juli. 

 

 
Opgavestrook spellenmiddag in de Bunt 13 april 

 

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 10 april a.s. 

 
 

Opgavestrook Brabantse koffietafel 22 april 

 

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 10 april a.s. 

 


