
 

Nieuwsbrief mei 2022                                                                           
 

Beste KBO-leden, 

De feestweek van 100 jaar Someren-Heide zit er op, wat hebben we genoten. Allereerst onze 
complimenten aan het adres van de werkgroep 100 jaar De Hei, wat een organisatie, een feest voor jong 
en oud. Teveel om op te noemen, in één woord TOP.  

Als KBO willen we ook het mee(j)eet punt bedanken voor de geweldig goed verzorgde Brabantse koffie 
tafel, waar we van genoten hebben.  

De komende tijd staan er weer diverse activiteiten op de rol, 2 juni het tuinbezoek aan de Boordse weg in 
Nuenen en op 14 juni de dagreis naar Roermond. Op 24 juni willen we onze buurttuin officieel openen met 
ook een toepasselijke naam, zie vooraankondiging verderop in deze nieuwsbrief. En op 14 juli is de 
verrassingsfietstocht gepland, zie opgavestrookje verderop in de nieuwsbrief. 

Ook is er in de tuin weer veel activiteit om alles weer aan de groei en bloei te krijgen, de deelnemers zijn 
enthousiast en hebben er zin in.  

Vanuit het bestuur hebben we positief nieuws te melden voor wat betreft aanvulling. We hebben contact 
kunnen leggen met Anne en Monique van der Meer. Als nieuwe bewoners van Someren Heide  zijn zij in 
het afgelopen najaar op het Karspoor komen wonen. Vanaf 11 mei jl. ondersteunen zij het bestuur. Ze 
willen betrokken zijn bij onze gemeenschap, actief zijn en via de KBO veel mensen leren kennen. 

Overleden 
Op 6 mei hebben we afscheid genomen van Hendrik van Mierlo. Hendrik was ruim 20 jaar lid van onze KBO 
en zeer betrokken. In 2015 werd hij tot ieders verrassing KBO Prins Carnaval waar hij intens van genoten 
heeft. We zullen hem missen en wensen zijn gezin en familie veel sterkte en steun met dit verlies. 

Jubilea 
Zondag 15 mei vierden Marinus en Toos van Hoeij hun diamanten huwelijksfeest. Marinus heeft zich als 
vrijwilliger altijd dienstbaar gemaakt voor onze dorpsgemeenschap, en de laatste jaren als mantelzorger 
voor zijn vrouw Toos. We feliciteren hen en hun gezin met deze mijlpaal.  

Onze wens is geniet samen zo lang het kan en mag. 

 
Opening buurttuin  
De Buurttuin wordt op 24 en 25 juni 2022 officieel geopend. Op 24 juni komen de kinderen van de Sint Jozefschool, 
en op 25 juni is er een Open Dag voor alle inwoners van Someren-Heide. Het programma is nog niet bekend maar we 
weten al wel dat we een naam voor de tuin zoeken.  

Dus verzin een leuke naam voor de buurttuin, en stop een briefje in de KBO brievenbus bij de Bunt, of geef door via 
mail: kbo.someren-heide@hotmail.com. De winnaar krijgt een leuke attentie. 

De werkgroep Opening Tuin. 

 
  



Vrijwilligers Agrarische Dagen Someren 
De Agrarische Dagen Someren vinden dit jaar plaats op 17 en 18 september. Net als 
voorgaande jaren willen we vanuit de KBO ook ons steentje bijdragen.  
 
Wie wil er dit jaar meehelpen? De vergoeding die de ADS hier tegenover stelt gebruiken we om 
alle andere KBO activiteiten te sponsoren. Zo houden we het leuk en betaalbaar voor iedereen. 
 
Meld je aan via een mailtje naar kbo.someren-heide@hotmail.com of via een briefje in de KBO 
brievenbus in de Bunt.  
 
 
Verrassingsfietstocht 14 juli 
 
Op 14 juli a.s. organiseren Wim, Bertus en Frits een 
verrassingsfietstocht voor alle KBO leden van Someren-
Heide. 
 
Vertrek is om 10.00 uur ’s morgens, de tocht zal +- 55 km 
lang zijn. 
 
Iedereen zorgt zelf voor een lunchpakket en een 
veiligheidshesje. 
 
De eigen bijdrage bedraagt 5 euro per persoon. Graag 
overmaken naar NL66 RABO 0148 1027 35 tnv. KBO 
Someren-Heide, onder vermelding van Fietstocht. 
Svp voor 25 juni a.s. 
 
Daarnaast vragen we u om onderstaande aanmeldstrookje in te vullen.  
 
We gaan er een gezellige dag van maken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opgavestrook verrassingsfietstocht donderdag 14 juli 

 

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 25 juni a.s. 

 


