
Nieuwsbrief augustus 2022                                                                           
Beste KBO-leden, 

Na een hete zomer, waarin we hopelijk allemaal wat vakantie hebben genoten, gaan we weer 
verder met de activiteiten voor het tweede deel van het jaar. 

In deze nieuwsbrief vindt u een korte terugblik op de laatste activiteiten: de opening van de 
Buurttuin, de verrassingsfietstocht en de zomerbrunch. Verder een opgaveformulier voor een 
excursie naar Bijzonder Brabants in Deurne, wat verdere uitleg over de plannen van het bestuur 
ten aanzien van uitbreiding en manier van werken en een oproep vanuit de basisschool voor hulp 
bij het oversteken van de kinderen. 

Als laatste  nog wat nieuws over KBO leden die helaas overleden zijn maar gelukkig is er ook een 
mooi 60-jarig huwelijk te melden. 

Veel leesplezier, en vergeet je niet snel op te geven voor de excursie op 3 september. 
 
Feestelijke opening van de Buurttuin 
Vrijdag 24 juni was de opening van de schooltuin, een onderdeel van onze buurttuin. Het weer 
was goed, er waren veel leerlingen aanwezig en verrassend ook het voltallige college van B&W.                                                            
Spannend wat de nieuwe naam zou worden. Na het aftellen door de Burgemeester mocht de 
inzender van de naam, Sem Maas, het doek verwijderen. Hierdoor kwam de toepasselijke naam 
“De Blije Prei” tevoorschijn. Sem werd gefeliciteerd en kreeg een presentje overhandigd. Tot slot 
werden de kinderen getrakteerd op een glaasje drinken en een overheerlijke spies met aardbeien. 
Zaterdag 25 juni was na een kort woordje van Ine van de Zwaan namens de werkgroep en vele 
aanwezigen de eer aan Henk Boerekamp om de officiële naam voor de buurttuin te onthullen. 
Eveneens spannend, wie zou uit de vele inzendingen de leukste naam ingezonden hebben. Ook 
een toepasselijke naam was “Buurttuin De Heise Plak”, ingezonden door Ton Douven.  Ook Ton 
gefeliciteerd. Nu kunnen we weer vooruit, we hebben de ruimte. Leuke enthousiaste deelnemers, 
voor éénieder wat. Wie eens een bezoekje aan de tuin wil brengen en we zijn aan het werken, ben 
je altijd welkom en er is ook tijd voor uitleg. Ook gaat onze dank uit naar de voorbereiding groep 
die dit allemaal zo goed georganiseerd hebben.  
                                                                                                                     
Verrassingsfietstocht 
Op 14 juli vond de, hopelijk jaarlijkse, fietstocht plaats. De organisatie: Frits van den  Boomen, 
Bertus Vergeer en Wim van de Kruys, hadden een mooie tocht voor ons uitgezet. 44 KBO leden 
namen hieraan deel. Ze hebben veel plezier beleefd aan de route en de hapjes en drankjes 
onderweg. Op veler verzoek is de route inmiddels via de mail gedeeld.  

Frits, Bertus en Wim van harte bedankt voor de organisatie. 
 
Zomerbrunch 
Afgelopen zaterdag, 13 augustus, vond de zomerbrunch plaats in de Klepper. Vanwege het warme 
weer had de organisatie besloten om deze activiteit volledig binnenshuis te houden. Helaas nodig 
maar gelukkig is er voldoende ruimte in de Klepper om dit mogelijk te maken.  

Anne en Monique van der Meer hebben ons een heerlijke lunch voorgeschoteld met zelfgemaakte 
soep en koude schotel. Een hele opgave voor 72 gasten maar superlekker en mede hierdoor een 



heel geslaagde middag. De middag werd verder opgeluisterd door een muziekbingo onder 
deskundige leiding van Cas Derix met prijzen uit de Buurttuin.  

Anne, Monique en Cas willen we dan ook van harte bedanken voor hun inzet. En de buurttuin 
natuurlijk voor het beschikbaar stellen van de prijzen. 

 
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.  
De kosten voor deze excursie bedragen € 12.50 per persoon, te voldoen via een 
overschrijving naar NL66 RABO 0148 1027 35 t.n.v. KBO Someren-Heide, onder 
vermelding van Bijzonder Brabants. Svp voor 1 september a.s. 

De excursie begint om 14:00 in de middag. Degenen die met de auto naar Deurne gaan 
dienen om 13:15 bij de kerk te zijn, vanaf hier wordt gezamenlijk vertrokken. 
De fietsers onder ons vertrekken om 12:30, eveneens vanaf de Kerk. 

Opgave via het strookje aan het eind van deze nieuwsbrief. 
 
Uitbreiding bestuur en wijziging in manier van werken 
Het laatste jaar heeft het bestuur een aantal brainstormavondjes georganiseerd onder 
leiding van onze dorpsondersteuner Cindy Manders. Doel was het gezamenlijk 
brainstormen over hoe we vers bloed in het bestuur krijgen. Cor en Henk zijn namelijk 
al lange tijd actief en met slechts 3 actieve bestuursleden (met Annie Hendriks als 
invalster voor het secretariaat) was de spoeling dun. 
Op deze avonden hebben we veel goede tips mogen ontvangen. Een van de conclusies 
was dat het lastig is om bestuursleden te vinden maar dat het ook niet echt nodig is 
om een groot bestuur te hebben als de werkgroepen goed bezet zijn en redelijk 
zelfstandig functioneren.  
Het laatste is dan ook het plan voor de toekomst. Ergens in het najaar wordt er een 
avondje georganiseerd waarvoor we vertegenwoordigers van alle werkgroepen uit 
zullen nodigen. Met als doel de huidige werkgroepen tegen het licht te houden. Wat 
gaat goed? Waar is hulp nodig? Waar is aanvulling nodig? Wie zou daar eventueel 
geschikt voor zijn? Etc. 
 
Gelukkig is het in de tussentijd gelukt om via een andere weg uitbreiding van het 
bestuur te krijgen. Begin dit jaar mochten we al een nieuwe secretaris, Corné Kuepers, 
verwelkomen. Anne en Monique van der Meer hebben zich tussentijds ook gemeld en 
nemen inmiddels al deel aan de bestuursvergaderingen. In de volgende 
jaarvergadering zullen we jullie gaan vragen om hun kandidatuur te ondersteunen 
zodat ze ook officieel in het bestuur plaats kunnen nemen. 

Anne en Monique stellen zich  verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. Verder willen 
we Cindy en alle KBO leden die deelgenomen hebben natuurlijk van harte bedanken 
voor hun inzet. 



Binnenkort wordt het werkgroep overzicht op de site geüpdatet. Laat ons even weten 
als we hier iemand vergeten zijn. En meld je svp aan als je het leuk vindt om plaats te 
nemen in een van de werkgroepen. 
 
Monique van der Meer 
Leeftijd 45 jaar. 

Geboren en getogen in Veldhoven. De afgelopen 10 jaar wat  
gezworven via Best en Barendrecht en nu sinds een jaar in  
Someren heide. Hier zijn we door iedereen heel hartelijk welkom  
geheten en we voelen ons hier nu al helemaal thuis. 
Getrouwd met Anne van der Meer 
Ik werk als financieel medewerker bij de gemeente Rotterdam, grotendeels vanuit 
huis. 
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen, tuinieren, lezen en lekker koken en eten. 
Ik ben bij het bestuur gekomen om de mensen in het dorp beter te leren kennen en 
om iets bij te dragen aan de gemeenschap. 
 
Anne van der Meer  
Leeftijd 68 jaar  

Geboren in Rotterdam- Blijdorp, de wijk dan. De afgelopen tijd  
gewoond in Bergen op Zoom en Barendrecht en nu dus tot ons  
grote genoegen terechtgekomen op de Hei. 

Ik heb 3 kinderen uit een eerder huwelijk en een kleinzoon, Raife van 10 maanden. Nu super 
gelukkig getrouwd met Monique. 

Oja ik heb ook nog op een hele grote school in Rotterdam-Zuid gewerkt, HAVO en MAVO en ik heb 
daar wiskunde gegeven, 43 jaar lang. Daar ben ik jarenlang voorzitter en secretaris van de MR 
geweest. 

Jarenlang als vrijwilliger bij jeugdclubs gewerkt, zoals scouting en de International award for young 
people 

In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen, fietsen en koken. 
 
Brigadiers gezocht voor de basisschool (ingezonden door Lenny Raymakers, ouder en lid van Dorpsoverleg) 

Ieder jaar weer is het voor de ouders van de basisschool in Someren-Heide weer lastig om op alle 
tijden dat school begint of uit is het oversteekpunt te bemannen met een brigadier. 
Nu was ik tijdens de opening van het feestweekend van 100 jaar de hei aanwezig bij de koffietafel 
die er was voor de kinderen en de KBO en vond dat erg gezellig en de jeugd kletste lekker weg met 
de ouderen! Vandaar ook mijn idee om de hulp van de KBO in te roepen om mee te komen 
brigadieren. 
Wellicht hebben jullie leden die het leuk lijkt om samen met een kind uit groep 7/8 de 
basisschoolkinderen mee over te steken. 
Dat mag het hele school jaar maar kan wellicht ook voor een half jaar of andere periode. 
s ’morgens is dat van 8:15 tot 8:30 en op ma-di- donderdag van 14:45 tot 15:00 en op woe en vrij 



van 12:30 tot 12:45. Voor nu is er vooral nood voor de donderdag ochtend. 
Elke vrijwilliger moet wel een instructie volgen van een agent van ongeveer een uur. 
School en ouders zouden het erg fijn vinden om een of enkele KBO leden in het team van 
brigadiers te verwelkomen. 
Contactpersoon vanuit school is juf Hanneke, hanneke.sijben@prodas.nl, tel. 0493-491654. 
 
Mocht je het leuk vinden om de school te helpen svp contact opnemen met juf Hanneke, zie 
contactgegevens hierboven. 
 
Overleden 
Gedenken wij ook onze dierbare leden Toos van Hoeij-van Bussel, Mien Rutjens-van Lierop en Tiny 
van de Kruijs-Daams. 

Toos is ons ontvallen op 23 juni op 86-jarige leeftijd. Toos was 22 jaar zeer betrokken bij onze KBO. 
We zullen haar missen.  

Mien is overleden op 5 augustus. Mien was 22 jaar lid van onze KBO en zeer betrokken, vooral de 
bridge middag was haar drive. 

Tiny is 13 augustus overleden. Tiny was 18 jaar lid van onze KBO, betrokken bij activiteiten en 
actief bij onze toneel en zanggroep. 

Wij wensen de betrokken families veel sterkte en steun in dit verlies. 
 
Diamanten huwelijk  
Harry en Cor van Tulden-Winkelmolen zijn zondag 21 augustus 60 jaar 
getrouwd. 
Een knappe prestatie waarmee we ze vanuit de KBO dan ook van harte 
willen feliciteren. Maak er een mooie dag van samen. 
 

 
Opgavestrook excursie Bijzonder Brabants (kwekerij Vergeten Groenten) zaterdag 3 
september, 14:00 in Deurne, Breemortelweg 21 
 
Naam:                                              Aantal personen: 
 
Voor het vervoer naar Deurne wil ik/willen we graag: 
 

Fietsen    □  
Zelf met de auto gaan □ 
Met iemand meerijden □   
 

Svp de gewenste keuze aankruisen en mocht je zelf rijden s.v.p. even aangeven hoeveel personen je mee 
zou kunnen nemen. 

 
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 1 september a.s. 


