
 

Nieuwsbrief juni 2022                                                                           
 

Beste KBO-leden, 

In deze laatste nieuwsbrief voor de vakantie vindt u 2 opgaveformulieren (ADS en Brunch), een 
aankondiging van de opening van de Buurttuin en een verslagje van de dagreis naar Roermond.  

Voor de dagreis is een bedankje aan Wouter Martens op zijn plaats. Zijn bus heeft ons weer veilig uit en 
thuisgebracht. Ook Cor, Henk en Wies moeten even bedankt worden. Ze hebben er veel energie in 
gestoken en ervoor gezorgd dat we een aangenaam programma voorgeschoteld kregen. Rekening 
houdend met de mogelijkheden van onze ouderen. 

Voor de opening van de Buurttuin willen we het organisatiecomité van harte bedanken.  

Verder vindt u wat informatie over de eenmalige energietoeslag die ook de gemeente Someren 
beschikbaar stelt en de brainstormsessies die het bestuur samen met de dorpsondersteuner georganiseerd 
heeft. Nuttige avonden, meer informatie volgt na de vakantie. 

Veel leesplezier. 

Namens het bestuur, 

Corné Kuepers, secretaris 

 

Vrijwilligers Agrarische Dagen Someren 
De Agrarische Dagen Someren vinden dit jaar plaats op 17 en 18 september. In de vorige 
nieuwsbrief hebben we al een oproep gedaan voor vrijwilligers maar tot nu toe is de interesse 
beperkt. Vandaar dat aan deze nieuwsbrief alsnog een aanmeldstrookje toegevoegd hebben.  
 
Svp zo spoedig mogelijk inleveren want de ADS-organisatie heeft dit op korte termijn nodig om 
een planning te kunnen maken.  
 
Meld je aan via een mailtje naar kbo.someren-heide@hotmail.com of via een dit strookje in de  
KBO-brievenbus in de Bunt. Degenen die zich al aangemeld hebben hoeven dat niet opnieuw te 
doen. 
 
Verrassingsfietstocht 14 juli 
Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt is de inschrijvingstermijn al verstreken. Mocht 
u het vergeten zijn stuur dan snel nog een mailtje naar kbo.someren-heide@hotmail.com of 
neem contact op met Frits van den Boomen. 
 
Excursie kwekerij Vergeten Groenten in Deurne 
Zaterdag 3 september staat er een excursie gepland naar de kwekerij van Henk Kerkers in 
Deurne, met de naam Bijzonder Brabants, zie  https://www.bijzonderbrabants.nl/ voor meer 
info. In de nieuwsbrief van 22 augustus zult u hiervoor een aanmeldingsstrookje vinden. 
 
 



Opening Buurttuin 
24-25 juni 2022 willen we de buurttuin officieel gaan openen en de naam onthullen, de kinderen van de 
Sint Jozefschool en de KBO-leden hebben middels een prijsvraag een naam verzonnen. De kinderen van de 
school komen vrijdagmorgen, de tuin bewonderen. 
 
Heel de Hei is op 25 juni 2022 van harte welkom om te komen kijken, wat er zoal groeit en bloeit in de tuin 
aan de Eggendreef, onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 14.00 uur officiële opening en rond 
16.00 uur gaat de tuin weer dicht. We hebben ook een kraampje met diverse producten uit de buurttuin, 
welke verkocht worden. 

Tot ziens, De werkgroep Buurttuin. 
 
Zomerbrunch 13 augustus 
Op zaterdag 13 augustus organiseren we een gezellige zomerbrunch-lunch. Aanvang 1300 uur tot …. bij de 
Klepper. Er zal een kleine bijdrage gevraagd worden. Verdere details volgen zo snel mogelijk.  

U kan zich nu alvast opgeven via het opgavestrookje verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Brainstormdagen KBO-bestuur 
De afgelopen maanden heeft het bestuur, met hulp van Cindy Manders, een aantal 
brainstormavonden georganiseerd met als thema hoe we het KBO-bestuur wat kunnen 
versterken en/of ontlasten. 
Ondanks het feit dat het aantal deelnemers niet erg groot was heeft het ons toch geholpen bij 
het bepalen van de juiste richting en heeft het indirect toch geleid tot het vinden van een 
nieuwe secretaris en kandidaat-bestuursleden Anne en Monique van der Meer.  
 
In een toekomstige nieuwsbrief zullen we dit verder toelichten. 
 
Eenmalige energietoeslag 
Zoals u wellicht heeft kunnen lezen stelt ook de gemeente Someren een eenmalige 
energietoeslag ter waarde van 800 euro beschikbaar, ter ondersteuning van degenen die 
moeite hebben met het betalen van de energierekening. 
 
De drempel is vastgelegd op 120% van de bijstandsuitkering. Als u een AOW-uitkering ontvangt 
aangevuld met een klein pensioen komt u hiervoor misschien in aanmerking. Toetsing gebeurt 
op basis van het netto-inkomen per maand, zie tabel hieronder en 
https://www.zosomeren.nl/eenmalige-energietoeslag voor meer info. 

 
 
Indienen kan tot 1 januari 2023. Laat deze mogelijkheid niet onbenut. Vraag eventueel een van 
de kinderen, of een van de clientondersteuners van KBO Someren om hulp. 
  



De reis naar Roermond 
 

 

Eindelijk na twee jaar kon het dan toch, de reis naar Roermond kan doorgaan.  
Om kwart voor negen staat iedereen te wachten op de bus. Daar is hij dan en kunnen wij instappen. Onze 
gezellige chauffeur Wouter brengt ons naar Roermond, en na een kleine drie kwartier zijn wij dan midden 
in het centrum.  
 
Wij worden ontvangen in café-restaurant Munsterhof en worden verwend met koffie en vlaai waar 
Limburg om bekend staat. Als iedereen de verwennerij genuttigd heeft wordt de groep in drieën verdeeld 
om een excursie wandeling te maken door het historische Roermond. Kunnen kiezen om voor een korte of 
wat langere excursie te kiezen, er zijn drie gidsen dus er komen automatisch drie groepen. De gidsen 
vertellen honderduit over de bezienswaardigheden die er zoal zijn. Het is een mooi geheel wat wij te horen 
krijgen hoe Roermond in een bepaalde tijd bij drie landen hoorde. Na een klein anderhalf uur gaan wij 
weer terug naar Munsterhof waar ons een lunch wordt aangeboden wat iedereen zich goed liet smaken.  
 
Na de lunch wordt er te voet vertrokken voor een gezellige rondvaart. Wij moeten nog even wachten want 
het bootje komt zo. Een van onze medereizigers wordt echter onwel en moet even mee naar het ziekenhuis 
maar onder de goede zorgen van een van de organisatie leden die bij onze medereiziger blijft kunnen wij 
toch vertrekken. Hiervoor onze hartelijke dank. 

 
Op de boot horen wij dat het goed met hem gaat. Het is heerlijk weer en kunnen bovendeks van de zon 
genieten. Dus Henk het kaarsje werkt toch goed? Het is een leuke en gezellige vaartocht. Als wij weer 
aanmeren en iedereen aan wal is gaan wij weer naar Munsterhof waar wij een paar consumpties kunnen 
gebruiken, en kunnen wachten op de bus die ons weer naar Someren-Heide brengt. Tegen vijven is de bus 
er en zijn met onze beste chauffeur weer zo in Someren, waar wij bij de kerk uitstappen en dan individueel 
naar Wouterbergen gaan om te genieten van een heerlijke warme maaltijd die goed verzorgd was.  
 
Al bij al het was een heel fijne en leuke dag. Hiervoor onze hartelijke dank aan de organisatie het was 
voortreffelijk onze complimenten  
 
Ria & Christ 
 

 
  



 
Opgavestrook vrijwilligers ADS in september 

 

De activiteit waarvoor u zich wilt aanmelden svp aankruisen. 

1. Het verzorgen van de proefvelden, periode juni t/m augustus  □ 

2. Het verzorgen van de terreininrichting, 12-17 september   □ 

3. Assisteren in de horeca, 17-18 september     □ 

4. Bij de kassa zitten, 17-18 september      □ 

5. Parkeerbeheer, 17-18 september      □ 

6. Opruimen na afloop, 20-21 september     □ 

 

Naam:               

Adres: 

Telefoonnr.:              

                    

Opgave kan via inleveren van dit strookje in de KBO-brievenbus in de Bunt of digitaal via kbo.someren-
heide@hotmail.com. Z.s.m. inleveren, uiterlijk voor 1 juli a.s. 

 

Opgavestrook zomerbrunch 13 augustus, 13:00 in de Klepper 

 

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 31 juli a.s. 

 


