
Nieuwsbrief november 2022                                                                           
Beste KBO-leden, 

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de naderende kerstmiddag, de jaarvergadering 
begin volgend jaar, het naderende afscheid van Henk als voorzitter, een prijsvraag voor het 
verzinnen van een betere naam voor de KBO-afdeling Someren-Heide, een kort verslagje van de 
recent gehouden filmmiddag en nieuws vanuit de werkgroep Bloemschikken. 

Veel leesplezier 

 
Uitnodiging kerst 

Bij deze nieuwsbrief vinden jullie een uitnodiging voor de kerstmiddag. We hopen dat, na 2 jaar 
gedwongen pauze, jullie in groten getale aanwezig kunnen en willen zijn. We hebben een 
fantastisch programma samengesteld, zoals jullie in de uitnodiging kunnen zien en lezen. 

Helaas hebben we de prijs iets moeten verhogen, om de gestegen kosten te compenseren. Mocht 
dit nu echt een probleem zijn, schroom dan alsjeblieft niet en neem contact op met een van de 
bestuursleden. We willen dat iedereen hieraan mee kan doen en willen zeker niet dat iemand 
buitengesloten wordt om wat voor reden dan ook.  

Dus ook als je vervoer nodig hebt, laat even aan het bestuur weten. Er is altijd wel iemand die je 
kan halen en wegbrengen. 

 

Vooraankondiging jaarvergadering 

Op donderdag 26 januari is het weer tijd voor de jaarvergadering in zaal Heidehof. Hier zullen we 
helaas afscheid nemen van onze enthousiaste voorzitter Henk Boerekamp. Maar er staat gelukkig 
al een nieuwe kandidaat klaar.  

Dit wordt een iets andere jaarvergadering dan jullie gewend zijn. We hebben namelijk besloten 
om pas om 17:00 uur te beginnen met het afscheid van Henk, daarna gezamenlijk te eten en om 
19:00 uur de jaarvergadering zelf te houden. Zodat ook de nog werkende leden aanwezig kunnen 
zijn. 

Dus houdt deze datum vrij en houdt ook de volgende nieuwsbrief in de gaten voor de uitnodiging. 

Als je Henk een warm hart toedraagt, hou dan zeker vrijdag 3 februari tussen 18:30 en 20:30 uur 
vrij. Dan organiseren we in de Bunt een gezellige receptie voor hem. 

 

Filmmiddag 

Op 6 november was er een filmmiddag in de Bunt. Hoewel de opkomst niet heel hoog was, was 
het toch een geslaagde middag met de zeer indrukwekkende film Zwartboek. 

  



Prijsvraag nieuwe naam KBO 

Onze afdeling van KBO Brabant werd in 1958 opgericht. We zitten nu dus in het 65e jaar. Er is 
ontzettend veel veranderd in al die jaren. Het kerkbezoek is drastisch afgenomen en de beleving 
van het katholieke geloof evenzeer. We worden inmiddels ook gemiddeld veel ouder. De term 
‘ouderen’ is ook beladen geworden, eerder spreken we tegenwoordig van senioren.  

Het imago van de KBO is er vooral een van een club voor echt oude mensen. Maar dat is, zeker bij 
onze afdeling, al lang niet meer zo. Vanaf 50 jaar kun je al lid worden en we hebben relatief veel 
‘jongere’ leden.  

Andere afdelingen zijn ons al voorgegaan met het kiezen van een nieuwe naam. Ons bestuur vindt 
dat het ook voor ons nu het moment is om daarover na te denken. Wel zullen we blijven 
aangesloten bij KBO Brabant, waar ook de discussie al wordt gevoerd over een nieuwe naam. We 
willen bij deze al onze leden uitnodigen om een nieuwe naam te bedenken die recht doet aan 
waar we staan in de tegenwoordige tijd en die een nieuw elan en imago uitstraalt.  

Dus: stuur een mailtje naar kbo.someren-heide@hotmail.com en stel een sprekende nieuwe naam 
voor. De inzender van de gekozen naam kan een leuk presentje tegemoet zien! In de KBO-
brievenbus mag natuurlijk ook. 

 

Bloemschikken 

 Dinsdag 13 december gaat de werkgroep Bloemschikken weer aan de slag. De avond begint om 
20:00 in de Bunt.  

Heb je interesse om mee te doen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Gerdie van 
den Boomen, 06-19342070. 

 

 

 

 

 

 

Opgavestrook kerstmiddag, zaterdag 17 december in zaal Heidehof, aanvang 13:30. 

 

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 7 december a.s. 


