
Nieuwsbrief december 2022                                                                           
Beste KBO-leden, 

In deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor de komende jaarvergadering, wat meer 
informatie over de busreis die KBO-afdeling Someren organiseert naar de Expo beurs in Veldhoven 
en nogmaals een oproep om mee te denken over  een nieuwe naam voor de KBO. 

Naast deze nieuwsbrief vindt u in deze ONS nog twee losse inlegvellen: de, helaas laatste, 
kerstboodschap van Henk en een uitnodiging voor de Carnavalsmiddag op 7 januari. 

Aan de Carnavalsmiddag zijn verder geen kosten verbonden, koffie en thee met gebak bij 
binnenkomst zijn inbegrepen. Andere drankjes zijn voor eigen rekening, opgave is niet nodig. Het 
organisatiecomité rekent op een grote opkomst. 

Veel leesplezier 

Verder wensen we iedereen alvast een prettig kerstfeest en een gelukkig 2023 toe. 

 
Uitnodiging jaarvergadering 26 januari 

Op donderdag 26 januari zal de jaarlijkse jaarvergadering plaatsvinden. Om ook de werkende KBO-
leden de mogelijkheid te geven om aan te schuiven ziet het programma er dit jaar als volgt uit: 

 17:00 Ontvangst met ruimte voor afscheid Henk Boerekamp 
 18:00 Dinerbuffet 
 19:00 Jaarvergadering met benoeming nieuwe bestuursleden 
 20:00 Einde 

Zoals jullie inmiddels wel weten treedt Henk Boerekamp dit jaar terug als voorzitter. Omdat hij 
deze functie dan 11 jaar vervuld heeft willen we dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. De kosten 
voor het dinerbuffet neemt de KBO dan ook voor haar rekening. Daarnaast zal er op 3 februari nog 
een afscheidsreceptie in de Bunt gehouden worden waarbij ook alle KBO-leden welkom zijn. Meer 
informatie volgt later. 

De jaarvergadering zal gehouden worden in zaal Heidehof. 

Indien u wilt deelnemen aan het dinerbuffet vragen we u om u hiervoor aan te melden, zie 
opgavestrookje onderaan  in deze nieuwsbrief. 

 

 

  



Busreis naar SENIORENEXPO VELDHOVEN 2023  

De Expo in Veldhoven is volgend jaar gepland van 17 t/m 22 januari. 

Ook dit jaar organiseert KBO Someren, bij voldoende belangstelling, een busreis naar deze Expo 
om een bezoek hieraan voor u makkelijk en veilig te maken. 

Er gaat op 19 januari een bus naar de Expo, vertrek vanuit de Ruchte 9:00 uur. Vertrek vanuit de 
Expo naar Someren om 15:00 uur. 

Kosten € 7,00 incl. bus en entree, deze kunnen contant voldaan worden bij vertrek in de bus. 

Aanmelden kan via  kbo.someren.activiteiten@gmail.com. 

Opgeven tot 12 januari. 

 

Overleden 

Donderdag 15 december hebben we afscheid genomen van Hendrik  Menting. Hendrik heeft een 
leeftijd van 80 jaar bereikt en was 18 jaar lid van onze KBO, en altijd zeer betrokken.  

We wensen de kinderen en familie veel steun en sterkte in dit verlies. 

 

Nieuwe naam KBO-afdeling Someren-Heide 

Een aantal leden hebben met ons meegedacht over een nieuwe pakkende naam voor onze KBO-
afdeling in Someren-Heide. De afkorting KBO, Katholieke Bond voor Ouderen, dekt de lading niet 
meer helemaal en schrikt wellicht nieuwe leden af.  

De prijsvraag voor een nieuwe naam staat nog open. Heb je een goed idee? Laat het ons dan 
weten via een briefje in de KBO-bus of een mailtje naar kbo.someren-heide@hotmail.com. 

 

 

 

 

Opgavestrook dinerbuffet jaarvergadering, donderdag 26 januari, in zaal Heidehof 

 

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 16 januari 2023.  


