
Nieuwsbrief januari 2023                                                                           
Beste KBO-leden, 

Deze nieuwsbrief begint met het droevige nieuws. Helaas hebben we ook de afgelopen 
periode weer afscheid moeten nemen van een aantal leden.  

Verder kijken we terug naar de kerstmiddag en de carnavalsmiddag en kijken we vooruit 
naar de snoeicursus, de spelletjes/knutselmiddag, de filmmiddag en de 
bonte/dans/snertavond. Kortom een boordevol programma. Voor het snoeien dient u zich 
aan te melden via het opgavestrookje verderop in de nieuwsbrief. 

Ook willen we Hein van de Kerkhof feliciteren met zijn benoeming tot Zummerse Mens. Deze 
titel is voorbehouden aan harde werkers achter de schermen. Hein is sinds 1 januari 2023 
ook lid van de KBO. 

Als laatste willen we iedereen uitnodigen voor de afscheidsreceptie van Henk in de Bunt. Om 
stil te staan bij zijn voorzitterschap van 11 jaar en hem en zijn familie het beste te wensen 
voor de toekomst. 

Veel leesplezier 

 
Overleden leden 

Onze dierbaren van wie we afscheid hebben genomen. 

Sjra  Sieben, dinsdag 27 december in de leeftijd van 86 jaar en 18 jaar lid van onze kbo. 

Ben Gerritsen, donderdag  5 januari  in de leeftijd van 78 jaar en 18 jaar lid van onze kbo. 

Annie Nijs, maandag  9 januari  in de leeftijd van 77 jaar en 18 jaar lid van onze kbo. 

We wensen alle betrokken families veel steun en sterkte, en sluiten ze met een warm gevoel 
in ons hart. 

 

Vooraankondiging bonte/dans/snert avond 

Op zaterdag 11 maart gaan we een gezellige avond organiseren in de Klepper. Anne zal 
zorgen voor lekkere, zelfgemaakte snert.  

Daarnaast kan er gedanst worden en zoeken we nog mensen die zelf een act op willen 
voeren. Dus kan je zingen, muziek maken, dansen of een leuk toneelstukje opvoeren?  

Meld je dan vooral aan voor deze avond. 

De uitnodiging met verdere details volgt nog. 

  



Kerstmiddag 

17 december 2022 was er in zaal Heidehof weer een gezellige kerstmiddag. 
Eindelijk kon het weer, samen kerst vieren. 

Er was door de werkgroep een mooi programma samengesteld: een stukje bezinning, het 
kerstkoor met luister en meezingliederen, en kerstgedichten en een optreden van 
troubadour Tonny Wijnands die werkelijk alle liedjes van vroeger de revue liet passeren, met 
daarbij de nodige oude verhalen die we allemaal kenden uit onze jonge tijd. 

De middag werd afgesloten met een lekkere en luxe broodmaaltijd. 

Een zeer geslaagde middag met een volle zaal KBO leden. 
“Het Ziggodome uit de Hei”, volgens Wijnands. 

 

Prinses Ans 

Ans Verlangen is op zaterdag 7 januari 
gepresenteerd als de nieuwe Prinses 
van de KBO  in het land van De 
Keijepaol. 

Ze is de opvolgster van Prins Piet 
(Breukers). 

Zaal Heidehof was goed gevuld en 
iedereen heeft er een gezellige middag 
van gemaakt. Onder het genot van een 
hapje en een drankje. 

Ans is geboren in het plaatsje Drempt in 
de Achterhoek, maar al sinds zeer lange 
tijd een gewaardeerd lid van de 
gemeenschap in het land van de 
Keijepoal  

Prinses Ans heeft 23 jaar aan de 
Nieuwendijk in Someren-Heide 
gewoond. Tien jaar geleden verhuisde 
ze naar de Keizersmantel in Someren. 

Het carnaval vieren zit haar in het bloed. Zo is Prinses Ans meer dan 40 jaar de 
beschermvrouwe geweest van ex-Raad van Elf lid Jos Verlangen en is haar zoon Dries 
jeugdprins geweest in het land van De Keijepaol. 

De prinses heeft twee kinderen, Lies en Dries, en is trotse (op)pas oma van Lotte, Tijn, Wout 
en Jill. 

  



Spelletjes/knutselmiddag 

We gaan komend jaar een aantal spelletjes/knutselmiddagen organiseren. Het is de 
bedoeling om gezellig samen te komen en een spelletje naar keuze te doen of een knutsel- 
of handwerkje mee te nemen. We zorgen voor een aantal spelletjes, maar uiteraard kan je 
ook zelf iets meenemen. 

Ook is het idee om op deze middagen een soort workshop te houden over verschillende 
hobby’s. Dus als je een creatieve hobby hebt, en daar graag over wilt vertellen of wilt leren 
aan anderen laat dat dan even aan ons weten. 

De eerste dag staat gepland op woensdag 8 februari vanaf 14:00 uur in de Bunt. Kom gezellig 
langs dan gaan we er een leuke middag van maken. 

Filmmiddag 

Zondag 26 februari wordt er weer een goede film vertoond. Welke dat is is nog niet bekend 
maar hij is vast de moeite waard. Aanvang 14:00, in de Bunt. Gratis toegang. 

Snoeien met de KBO 

Ook dit jaar is er weer de mogelijk om aan de snoeicursus deel te nemen. Deze vindt plaats 
op zaterdag 25 februari, aanvang 10:30 bij de Wouterbergen. 

U kunt zich aanmelden via onderstaand opgavestrookje of via een mailtje naar kbo.someren-
heide@hotmail.com. 

Uitnodiging afscheidsreceptie Henk Boerekamp 

Vrijdag 3 februari krijgen alle leden van de KBO nog de mogelijkheid om het glas te heffen 
met Henk. Om terug te kijken op de afgelopen 11 jaar en hem het beste te wensen voor de 
toekomst.  

Niet meer als voorzitter maar hopelijk nog wel als vraagbaak en lid van diverse werkgroepen. 

U bent welkom op 3 februari, vanaf 18:00 in de Bunt. 



 

 

Opgavestrook snoeien met de KBO, zaterdag 25 februari, aanvang 10:30 bij 
Wouterbergen. 

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 18 februari 


