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COLOFON
Dit Buukske verschijnt maandelijks en wordt uitgegeven door
KBO Someren-Dorp. De verspreiding gebeurt door onze eigen
bezorgers. Mocht u onverhoopt geen Ons en ‘t Buukske hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw An van Eijk, Keizerstraat 42, telefoon 491628.
Zij zal ervoor zorgen dat u ze alsnog ontvangt.
Verslagen van onze activiteiten zijn van harte welkom.
De redactie behoudt zich wel het recht voor ingezonden
verslagen niet te plaatsen als daar inhoudelijk aanleiding
voor bestaat. Ook zouden artikelen wegens plaatsgebrek of om
andere redenen niet geplaatst of ingekort kunnen worden.
Kopij zo mogelijk naar onderstaand e-mailadres.
Redactieadres ’t Buukske
Zuiderstraat 45, 5711 XJ Someren
redactiekbosomeren@gmail.com
Redactie:
Trudy Hasselman Zuiderstraat 45 5711 XJ
Jan Vossen
Markt 2
5711 GD
E
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4 5711 XG
Postadres KBO Someren-Dorp:
Henny Claessens Dorpsstraat 20 5711 GP
E-mail:
kbosomerendorp@gmail.com

0493 492368
0493 494541
0493 844759
0493 494664

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart.
Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdensberichten en opzeggingen kunt u contact opnemen met:
Francien Boots,
Floreffestraat 36, 5711AD
t.boots@upcmail.nl
0493-493738
Kopij voor het volgende nummer vóór 21 februari 2019
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AGENDA
13 feb Gespreksgroep ................................ 10.00
14 feb Wandelen .......................................... 09.30
14 feb Ontspanningsmiddag ........................ 14.00
18 feb Kaartverkoop Keukenhof .................. 11-12
21 feb Kaartverkoop Keukenhof .................. 14-15
26 feb Bijeenkomst Nieuwe Leden ..............19.00
27 feb Carnavalszitting 55+ .........................19.30
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04 apr Dagreis Keukenhof .................... v.a. 08.50
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VAN HET BESTUUR
4 APRIL DAGREIS NAAR DE KEUKENHOF
08.50 uur voorstaan Someren, De Ruchte.
09.00 uur vertrek naar Lisse, De Keukenhof.
Onderweg koffie/thee met koek in de touringcar.
11.30 uur aankomst.
17.00 uur vertrek.
Onderweg stop voor een heerlijk 3-gangendiner.
Ongeveer 21.30 uur aankomst terug in Someren.
Voor tussen de middag moet u zelf uw lunch meenemen of
daar op eigen gelegenheid lunchen.
Genoemde prijs is inclusief vervoer per luxe touringcar, entree
Keukenhof en 3-gangendiner.
Tevens biedt TwinTours alle passagiers op heen- en terugweg onbeperkt koffie/thee. Kosten: € 52,00 per persoon.

* Kaartverkoop: op 18 februari tussen 11 en 12.00 uur en
op 21 februari tussen 14.en 15.00 uur
U kunt ons dan machtigen om het bedrag van uw rekening
af te houden.
Francien Boots
0493-493738
Marjan Verdouw
0493-492546
Hennie Vossen
0493-494541
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IPHONE- EN ANDROID TELEFOONCURSUS
Bij voldoende deelname gaan we weer een IPhone- en
Android telefooncursus organiseren. Drie woensdagmorgens
van 9.30 u–11.30 u. o.l.v. Leo Theunissen van Seniorencompas
1. De IPhone cursus: woensdag: 27 maart, 3 en 10, april.
2. De Android cursus: (bv Samsung, Huawei etc)
Woensdag 17 en 24 april en 1 mei.
Er wordt vooral aandacht besteed aan bellen, sms-en en berichten via WhatsApp leren versturen.
Heeft u interesse? Meldt u aan via één van onderstaande kanalen.De kosten zijn nog niet bekend, maar minimaal.
In ’t Buukske van maart meer hierover.
Opgeven via email: kbo.someren.activiteiten@gmail.com
A.u.b. wel naam, adres en telefoonnummer. vermelden.
Of even bellen naar: Henny Claessens 0493-494664
Marjan Verdouw 0493-492546

VOORLICHTING REIZEN VOOR KBO GROOT SOMEREN
Op woensdag 20 maart
Organiseert reisbureau Twin
Tours Asten een voorlichtings orgen over de
5-daagse reis naar Bergen
in Noord-Holland.
Aanvang 10.00 uur in De Huiskamer van De Ruchte.
Voor meer informatie Francien Boots. Tel 493738
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LEDENNIEUWS
Wij gedenken onze dierbare overledene:
† Mevrouw Thea Slegers, Sonnehove 225 op 3 januari 2019
Moge zij rusten in vrede.
Welkom aan onze nieuwe leden:
Echtpaar Willy en Tonny Lemmen-van de Laar,
Sonnehove 209
Mevrouw Carla Franken-Verdonschot,
Loostreeplaan 25
Mevrouw Marijke van Lierop-Verdonschot,
Verdonckstraat 9

JUBILARISSEN:
Deze periode geen jubilarissen aangemeld.
WIST U …
→ dat de Apple-IPhonecursus start op woendag 27 maart,
en vervolgens op 3 en 10 april plaatsvindt?
→dat de Samsung-Android-cursus start op woensdag 17 april
en vervolgens op 24 apr en 3 mei
→ dat als u vragen heeft over uw computer of tablet,
u Peter de Groot 0493-440266 kunt bellen.
→ dat
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VERSLAG AUTOMAATJE VOOR DE KBO
Op woensdagmorgen 16 januari
waren er ongeveer 35 mensen bij
deze bijeenkomst over het Automaatje. De informatie van de twee
dames was duidelijk.
De chauffeurs zijn allemaal vrijwilligers die een onkostenvergoeding
krijgen voor het rijden.
- Onkosten voor deelnemer € 0,30 per gereden km.
- Minimaal 2 dagen van te voren bellen (0493-441266) en de
planner geeft dan aan welke chauffeur je komt ophalen.
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Heb je in het weekend iets mede te delen, dan kun je altijd
mailen naar: automaatje@oniswelzijn.nl en op maandagmorgen zien ze jouw mail meteen.
- Het is beperkt mogelijk om in
het weekend of in de avond een
afspraak te maken. Dat ligt er
aan of er een vrijwilliger is, die dit
wil doen.
- Iedere chauffeur moet WA verzekerd zijn en zich gratis éénmalig inschrijven.
- Ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.
- Kosten worden door Onis vergoed.
Eveneens is een inzittendenverzekering verplicht.
- Maximale afstand staat niet vast Dit ook weer in overleg of
er een vrijwilliger is, die graag lange ritten wil rijden.
- Met ziekenhuisvervoer mag er altijd een familielid of kennis
mee. Dit is één rit. Parkeerkosten zijn voor de deelnemer.
Voor de chauffeurs heeft dit geen consequenties voor wat betreft de belasting. Dit is puur een onkostenvergoeding.
Trudy Hasselman
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WIST U…
→ dat we per 1 januari 2019 niet alleen de 90-jarigen, maar
ook de 80-jarigen gaan bezoeken rond hun verjaardag.
U wordt altijd eerst gebeld om een afspraak te maken.
→ dat Onis op dinsdag 19 februari een “Mantel-uit-dag” organiseert in gebouw Kerkstraat 10, Asten van 13.15 -16.00 uur
→ dat nieuwe leden speciaal welkom geheten worden op
26 februari om 19.00 uur in de Ruchte?
ONTSPANNINGSMIDDAG 14 FEBRUARI OM 14.00 UUR
Shantykoor “The Salty Dogs”.-Ruige Zeelui- is opgericht in
1999. Shanty’s zijn werkliederen die gezongen werden op
zeilschepen in de tijd van de grote zeilvaart in de 19e eeuw.
De shantyman zette een werklied in (zeilen hijsen, anker ophalen), de rest van de bemanning antwoordde. Op het ritme
van het lied deed men het werk.
Op dit moment is Peter Uitterhoeve de dirigent. Hij laat 40
mannen -allen jong van geest- een internationaal repertoire
shantyliederen zingen. Een 8-koppig combo op authentieke
instrumenten begeleidt hen.

The Shalty Dogs uit Mierlo
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UITNODIGING JAARVERGADERING
Aan de leden van de KBO.
Namens het bestuur mag ik U uitnodigen voor de
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
die wij houden op DONDERDAG 14 MAART 2019
Aanvang 14.00 uur in S.C.C. De Ruchte,
Laan ten Roode 71, 5711 GB Someren Tel. 0493 441144.
AGENDA:
1. Opening door de voorzitter, Hennie Vossen.
2. Vaststellen agenda.
3

Ingekomen stukken en mededelingen. (Afmeldingen)

4. Notulen van de algemene jaarvergadering 15 maart 2018.
5. Herdenking van de overledenen 2018.
6. Jaarverslag van de secretaris over 2018.
7. Financieel verslag penningmeester 2018 en begroting 2019.
8. Verslag kascontrolecommissie door de heer Adriaan Swinkels
en mevrouw Jo Sleegers-van Bussel;. reserve Jan Hurkmans.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie + reservepersoon.
10. Vaststelling contributie voor 2020.
11. Bestuursverkiezing, nieuwe gegadigden dienen zich tot 1 week
vóór deze vergadering schriftelijk te melden via mailadres
kbosomerendorp@gmail.com of via een bestuurslid.
12. Rondvraag.
13. Pauze met consumptie en film.
14. Huldiging van leden die 25 jaar of langer lid zijn met groepsfoto
15. Presentatie foto’s en film door Kees Veldpaus
16. Sluiting, ± 17.00 uur door de voorzitter.
Secretaris, Henny Claessens-van Houts
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KBO Someren - Dorp
Notulen van de Algemene Vergadering
van donderdag 15 maart 2018.
1. Opening
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de in groten getale aanwezigen hartelijk welkom, speciaal de jubilarissen.
Vervolgens verzoekt ze alle aanwezigen om de consumptielijstjes
voor het pauzedrankje in te vullen zodat deze opgehaald kunnen
worden. Na een kleine pauze dankt zij de medebestuurders voor
de goede samenwerking en de ongeveer 100 vrijwilligers, speciaal
de gastvrouwen, voor het vele werk wat in het afgelopen jaar, met
name tijdens het 60-jarig jubileum is verricht. Vervolgens leest zij
een gedicht voor genaamd: “Respect”, waarna een dankbaar en
welgemeend applaus volgt.
2. Vaststellen agenda.
Er zijn geen agendapunten toegevoegd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken.
V.w.b. mededelingen vermeldt Francien Boots dat degene die zich
voor de I-pad cursus hebben opgegeven nog persoonlijk bericht
krijgen.
4. Notulen van de Algemene Vergadering van 14 maart 2017.
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Francien dankt Hans voor zijn inzet en nauwkeurigheid om de notulen vast te leggen.
5. Herdenking van de overledenen.
In 2017 zijn er 49 leden overleden. Met een mooie PowerPointpresentatie (samengesteld door Kees Veldpaus met ondersteuning
van Hans Boerekamps) worden zij herdacht, waarbij de voorzitter
de namen van de overledenen vernoemt. De presentatie wordt afgesloten met het bidden van een “Wees Gegroet” en een “Onze
Vader” waarna een applaus volgt. Francien dankt Kees en Hans
voor hun inzet om deze presentatie tot stand te brengen
6. Jaarverslag 2017 van de secretaris.
De secretaris, Henny Claessens-van Houts leest duidelijk en geconcentreerd een uitgebreid jaarverslag over 2017 voor. Hierin
geeft zij o.a. een korte samenvatting van het wel en wee van alle
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werkgroepen, de Kring, de viering van het 60-jarig jubileum en de
Koninklijke Onderscheiding voor Francien.
Per 31 december 2017 hadden we 1367 leden,1 erelid,6 gastleden,4 abonnees en 39 relaties. Totaal 1477 leden.
Francien bedankt Henny voor het vele werk en de mooie presentatie, waarna een spontaan en hartelijk applaus uit de zaal weerklinkt.
7. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 door de penningmeester.
Het verslag wordt op een scherm getoond en de penningmeester,
Kees Veldpaus, geeft daarbij een duidelijke toelichting over de cijfers. Het jaar 2017 werd afgesloten met een batig saldo. Ook de
begroting voor 2018 geeft aan dat we, als er niets aparts gebeurt,
op een klein negatief saldo moeten rekenen. Vanuit de zaal komen
geen vragen om meer toelichting, zodat Francien Kees kan bedanken voor de goede uitleg en het vele werk dat hieraan ten grondslag lag, waarna er een dankbaar applaus uit de zaal klinkt.
8. Verslag kascontrole commissie.
De kascontrolecommissie bestaat uit Adriaan Swinkels en Henny
Wewer. Helaas moest Henny Wewer om gezondheidsredenen afzeggen en wordt Harry Leenen gevraagd haar te vervangen waarmee hij instemt. In januari 2017 hebben zij ten huize van de penningmeester de controle uitgevoerd. Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd en geven de penningmeester een compliment voor het gevoerde financiële beleid. Ook geven zij enkele
aanbevelingen. Zij stellen daarom de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt met een groot applaus ontvangen. Adriaan Swinkels overhandigt het verslag aan het bestuur en wordt samen met Harry Leenen door Francien bedankt voor hun inzet.
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
In de plaats van Henny Wewer wordt mevr. Jo Sleegers-van Bussel
benoemd als lid van de kascontrolecommissie met als reserve de
heer Jan Hurkmans.
10. Vaststelling contributie 2019.
De contributie voor 2019 blijft gehandhaafd op € 20,- p.p..
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11. Bestuursverkiezing.
De voorzitter vraagt de vergadering of men schriftelijk of met handopsteking wil stemmen. De meerderheid is voor handopsteking.
Vervolgens geeft Francien het woord aan vicevoorzitter Kees Veldpaus, aangezien Francien en Hans reglementair aftredend zijn en
niet meer herkiesbaar.
Kees begint met een lofzang over Francien en geeft in een korte
samenvatting de werkzaamheden die Francien de afgelopen jaren
met veel verve en inzet heeft verricht weer en bedankt haar voor
de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Daarna wordt ook
Hans in het zonnetje gezet in dezelfde bewoordingen en ook hij
wordt voor zijn werkzaamheden, inzet en samenwerking bedankt
met voor beiden een prachtig boeket bloemen. Vervolgens krijgt de
voorzitter van de Kring Gemeente Someren, Cor van de Sande, het
woord om Francien en Hans namens de KBO-gemeenschap te bedanken. Hij doet dat door middel van overhandiging van een oorkonde en het opspelden van een KBO-speld voor hun vele verdiensten. Onder een daverend applaus nemen Francien en Hans afscheid van het bestuur en spreken daarna een dankwoordje uit.
Daarna krijgt Kees weer het woord en stelt namens het bestuur
Hennie Vossen voor als kandidaat-voorzitter en vraagt de vergadering hiermee in te stemmen. Zij wordt met een overgrote meerderheid gekozen en Kees feliciteert haar met deze verkiezing tot voorzitter, overhandigt haar de voorzittershamer en een bos bloemen
en wenst haar, onder een groot applaus, veel succes toe. Vervolgens krijgt Hennie het woord en dankt de vergadering voor het in
haar gestelde vertrouwen en hoopt dit waar te maken.
Onder haar leiding wordt de vergadering voortgezet
12. Rondvraag.
Toon Bouwmans vraagt of het waar is dat dokter Bouten gestopt is
met de medische keuringen voor het rijbewijs voor KBO leden. Volgens het bestuur niet, maar er zal navraag worden gedaan. Zo ja,
dan wordt dit in het Buukske bekend gemaakt.
13. Pauze met consumptie.
14. Huldiging van leden die 25 jaar of langer lid zijn.
Er zijn dit jaar 19 jubilarissen. Zij krijgen een oorkonde en bloemen
aangeboden door Francien Boots (op verzoek bestuur) en Henny

14

Claessens en er worden foto’s gemaakt door Marinus Michiels en
Eric Driessen. De aanwezige jubilarissen zijn: Hr. Theo Hurkmans,
Mevr. An Hurkmans-van Otterdijk, Hr. Janus Vereijken, Mevr. Anneke Vereijken-Tempelman, Hr. Piet Koolen, Mevr. Nel KoolenManders, Hr. Gerard Martens, Mevr. Bella Martens-Berkvens,
Mevr. Ciska Toonen-van Lieshout en de Hr. Toon van de Boomen.
Na afloop is er een groot applaus en wordt een “Lang zullen ze leven” gezongen. Ook worden er nog groepsfoto’s gemaakt.
Afwezig waren: Hr. Piet Blommers, Mevr. Treesje Blommers-Walraven, Mevr. Nelly Cuunders-Gubbels, Mevr. Dinie Dorrepaal-Lamm,
Hr. Ton Jurka, Mevr. Nelly Jurka-van de Laar, Hr. Toon Oomen,
Mevr. Nelly Oomen-Raijmakers en Mevr. Toos Sleegers-Ceelen.
Zij krijgen de oorkonde en de bloemen thuisbezorgd.
15. Presentatie foto’s en film door Kees Veldpaus.
Door Kees is er weer een mooie presentatie gemaakt van de 50en 60-jarige Huwelijken van de leden en van de activiteiten in het
afgelopen jaar. Dit jaar is de presentatie in
2 gedeelten gesplitst: deel 1, de foto presentatie, wordt in de pauze
vertoond en deel 2, de filmpresentatie later in de vergadering. Dit
valt bij de leden goed in de smaak en wordt dan ook met een groot
applaus beloond.
Onze nieuwe voorzitter Hennie Vossen bedankt Kees voor het vele
werk dat hij in deze presentatie heeft gestoken.
16. Sluiting.
Met wat nadere mededelingen en een oproep voor wat hulp bij het
opruimen van de zaal, sluit voorzitter Hennie Vossen onder dankzegging en met een welgemeend “wel thuis” om 17.00 uur de vergadering.
Notulist, Hans Boerekamps
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VERSLAG ONTSPANNINGSMIDDAG 10 JANUARI 2019
Op donderdag 10 januari was er een combinatie van informatie en ontspanning.
Na de opening volgde een uur waarin de regionale brandweer
voorlichting gaf over Brandveilig Leven in huis. Dat gold zowel
voor eigen huizen alsook appartementen.
De specialist vertelde veel over het voorkómen van brand en
gaf diverse tips waar bewoners zelf op zouden kunnen letten.
Ondersteund door een deskundig praatje en diverse anekdotes werden ook beelden getoond die het een en ander verduidelijkten. Ook werden er veel vragen gesteld door de toehoorders, waaronder onze burgemeester, Mevr. Dilia Blok als speciale gast aanwezig.
Je kon bovendien informatiemateriaal meenemen.
Er lag ook een intekenlijst om een woningcheck te laten uitvoeren door een speciaal hiervoor getrainde vrijwilliger.

Na de koffie/thee en koek
volgde een optreden van Simone Slegers, oud-Zummerse van
geboorte. Zij nam het publiek mee terug in de tijd met diverse
hits uit de jaren 60 en 70.
Velen zongen zelfs enthousiast mee als Simone door de zaal
liep en de microfoon voorhield. Het grote applaus om half 5
was dan ook voor iedereen bedoeld.
Jan Vossen
17

DE NATUUR IN DE WAR OF….GEWOON EIGENWIJS
De eind vorig jaar geplante bloembollen beginnen nu al vele
centimeters uit te lopen.
De goudsbloemen en leeuwenbekjes bloeien nog bij een
stuiptrekkende herfst.
De camelia’s bekennen boven in de knoppen al kleur.
De stermagnolia dreigt haar fluweelachtige knoppen open te
laten barsten.
Gaat de natuur een geintje uithalen of maakt ze bij een koufront alras een eind aan de ontluikende lenteboodschap in de
tuin?
Zorgt ze dan alsnog voor een ouderwets sneeuwlandschap of
zelfs voor ijspret op de vennen?
Kan een eigengereide natuur andersoortige vraagtekens rond
de CO2-uitstoot plaatsen of is de natuur gewoon eigenwijs???
Zojuist hebben groepen koperwieken de hulst ontdaan van de
talloze rode bessen.
Ondanks de donkere dagen was het puur genieten van hoe
die mooi getekende en gekleurde vogels van hun maaltijd genoten…
En wij van hen!

Piet van den Bos
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KIENEN 2019
Om te beginnen zal ik me even voorstellen.
Ik ben Toos Bennenbroek en
sinds 2 jaar gastvrouw in De
Ruchte voor de KBO.
Eind 2017 is mij gevraagd of ik
bij het kienen An van Eijck
wilde opvolgen om af te roepen.
Dus heb ik samen met Gerda
Meeuws die taak op me genomen per 1 januari 2018.
Tevens waren er toen veranderingen wat het kienen betreft.
Van de zaal boven zijn we verhuisd naar de huiskamer beneden. De zaal is groter en makkelijker toegankelijk voor mensen met rollator en rolstoel. Bovendien is er een geluidsinstallatie! Dus we zijn er erg op vooruit gegaan. De dag van het
kienen was eerst op donderdagmiddag en dat is sinds 1 januari 2018 op maandagmiddag. Gebleken is dat er die dag wellicht meer mensen de tijd hebben om te komen kienen want
het aantal deelnemers is opgelopen van gemiddeld 25 personen naar 35 personen.
Er mogen nog steeds nieuwe deelnemers komen en voor € 5
en een gratis kopje koffie hebt U samen met ons een leuke
middag en misschien nog prijs ook.
Op maandag 11 maart is de eerstvolgende kienmiddag!
Via deze weg wil ik ook graag de
Sponsoren van het Moederdag kienen bedanken:
Chocolaterie Rousseau.
Bloemisterij Lian Engelen
Bloemisterij Vlemmix

Bloemisterij De Zonnebloem
Bloemisterij Cooijmans
KBO Someren-Dorp

Met vriendelijke groeten en tot in De Ruchte,
Toos Bennenbroek en Gerda Meeuws
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HET KBO DINER OP 28 FEBRUARI A.S. OM 18:00 UUR
Dit keer zijn we te gast in Hotel Centraal, Wilhelminaplein.
Daar wordt de deelnemers een heerlijk menu voorgeschoteld
bestaande uit:
Soepen
Heldere runderbouillon met champignons, dragon en omeletreepjes of tomatensoep met mozzarella, bosui en prei.
Stokbrood en kruidenboter.
Hoofdgerechten in buffet vorm
Maiskipfilet met saus van paddenstoelen.
Winterkabeljauw met saus van witte wijn.
Bourgondische runderstooflapjes met champignons en uitjes.
De hoofdgerechten worden begeleid met seizoensgroenten,
rode kool, aardappelpuree, Franse salade en frietjes.
Dessert
Sinaasappelmousse met ananascompote en slagroom
Menuprijs: € 18,95 per persoon exclusief drank
Opgeven tot uiterlijk vrijdag 22 februari bij
Francien Boots, Henny Vossen of Marjan Verdouw.
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INVULLEN BELASTINGFORMULIEREN 2018 MET KBO-HULP

Klaar te leggen voorafgaand aan het bezoek van de belasting-invulhulp van de KBO.
Let op! Bent u gehuwd of samenwonend dan geldt dit voor
iedere persoon.
De financiële gegevens van:
a. Het jaarinkomen, de jaaropgaven van de SVB (Uitkering AOW) en eventuele pensioenen en/of lijfrenten.
b. De WOZ beschikking van de gemeente Someren per
01-01-2015. (Alleen als u een eigen huis hebt, waarin u
woonachtig bent)
c. De jaaropgaven van de hypotheekverstrekker.
d. De afschriften van de jaaropgaven van de Bank.
e. Rekening van specifieke zorgkosten, dieetverklaring
van de behandelende arts. (of kwam u in andere jaren
in aanmerking voor aftrek kleding/beddengoed?)
f. Bewijsstukken van de gedane giften.
g. Brief van de Belastingdienst met daarop voor ieder de
machtigingscode. *)
h. Eventueel de Digid-code.
*) Indien u geen gebruik maakt van de Digid-code en u heeft
geen machtigingscode van de Belastingdienst ontvangen,
kunt u deze per persoon aanvragen via nr. 088-123 65 55.
U krijgt deze machtiging dan binnen 5 werkdagen toegezonden. Geef dat dan wel door aan de belasting-invulhulp.
De belasting-invulhulpen staan met naam en telefoonnummer
achter in het ”Buukske” vermeld.
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BEZOEK AAN EEN 80-JARIGE
Binnen de KBO afdeling Someren was het idee naar voren
gekomen om de leden die 80 jaar werden, thuis te gaan bezoeken. De eerste jarige in 2019 was mevrouw Mieke Moors
–Smits. Dus gingen twee vrijwilligers op bezoek bij de jarige.
Na de komst te hebben gemeld, waren we van harte
welkom. Door één van de
vrijwilligers werd de attentie
overhandigd aan Mieke.
En onder het genot van een
kopje koffie en een lekker
stukje gebak werd het een
gezellige ochtend, waar ook
nog eens diverse zaken
aan de orde.kwamen.
De jarige Mieke en vrijwilligster Els v. Rooij
Het was een onderhoudende morgen, die eindigde met een
rondleiding door de grote tuin van Mieke en haar man Jan.
Een tuin, waar beiden veel tijd in steken en waar ze ook erg
van genieten.
Mieke en Jan bedankt voor de ontvangst.
Fons Hasselman

TRADITIE KANDIJKOEKEN
Gisteren zaten we met enkele zussen bij elkaar.
Ik kende het verhaal van de peperkoeken maar wilde er zeker
van zijn, dat het klopte.
Ons vader, Hein Verberne, was een man van tradities.
Hij vertelde ons vroeger dat het de gewoonte was, dat kinderen (of vrijers) met Nieuwjaar, met een mooie Peperkoek bij
hun ouders Zalig Nieuwjaar kwamen wensen.
Prachtig opgespoten met "Zalig Nieuwjaar" erop.
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Toen hij voorzitter van de (toen nog) Bejaardenbond werd,
wilde hij dit invoeren(1977).
Tijdens een vergadering -die bij de bestuursleden thuis werden gehouden- is besloten dat hij samen met enkele andere
leden naar Peijnenburg in Geldrop zou gaan. Hij keerde terug
met als resultaat dat er een korting is bedongen.
Het ledenaantal was toen beduidend minder, maar door lobbyen groeide het wel.
De Peperkoeken werden bij ons thuis in de Postelstraat afgeleverd, rechtstreeks van de fabriek.
Het hele huis rook ernaar. Ze zagen er ook heel feestelijk uit.
Bij het rondbrengen van de koeken door alle bestuursleden,
heeft ons vader een ongeluk gehad en in het ziekenhuis gelegen. Maar hij heeft niet bij de Heer Peijnenburg op de kamer
gelegen. Dus dat ziekenhuisverhaal heeft wel een raakvlak
met mijnheer Peijnenburg, maar dan anders.
Groeten,
Nicole Kuijpers-Verberne
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UIT GROOTMOEDERS KEUKEN
Deze maand: Hete Bliksem
Nodig:
- 400 gr. mager spek
- 1 ½ kilo aardappels
- 1 kilo zoete appels
(en een beetje zout)

Bereiding:
1. Kook het spek een half uur in de pan met een flinke bodem
water.
2. Doe de stukjes gesneden aardappels erbij en leg daar de
geschilde in vieren gesneden appels, zonder klokhuis, boven op.
3. Kook dit alles in ongeveer 30 min. gaar en afgieten.
4. Haal het spek uit de pan en stamp de aardappelen en appels door elkaar, beetje zout en boter erbij.
5. Leg het spek in mooie plakjes bovenop de stamppot.
Beetje roomboter erbij.
Met een heerlijke gehaktbal of
een braadworst is deze hete bliksem nog extra lekker!
Probeer het zelf!
Smakelijk eten,
Arda.
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BESTUUR KBO SOMEREN-DORP: kbosomerendorp@gmail.com
Hennie Vossen
Henny Claessens
Kees Veldpaus
Carla Jansen
Cor van de Sande
Marjan Verdouw

Markt 2
Voorzitter
Dorpsstraat 20
Secretaris
Munnekenstraat 37
Penningmeester
Liesberg 17
Hogaarde 14
Hoogertstraat 29

494541
494664
493263
492399
492005
492546

Banknr NL 23 RABO 0148055397 t.n.v. KBO Someren-Dorp
www.kbo-somerendorp.nl
ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS/ OUDERENADVISEURS
Fons Hasselman C.O. fonshasselman@gmail.com
492368
Coördinator ouderenadviseurs
Anneke v/d Ven C.O. annekevandeven43@gmail.com.
492474
Piet van den Bos
pajvandenbos@gmail.com
492575
Martien Lemmen
m.lemmen3@chello.nl
492558
Jan Lommen
j.lommen2@upcmail.nl
492669
Tjeu Swinkels
tjeu.bets.swinkels@gmail.com
490705
Frits Verstappen
jo.frits.verstappen@gmail.com
493772
Nico van den Broek
info@nicovandenbroek.nl
492887
Jo Sleegers
fransenjo@kpnmail.nl
0613608092
Els van Rooij
elisabeth-ap@live.nl
0640805458
BELASTING INVULHULPEN:
Harry Leenen
harry.leenen@kpnmail.nl
Jan Hurkmans
p.hurkmans30@upcmail.nl
Jan Kuijpers
jankuijpers@kpnmail.nl
Martien Lemmen
m.lemmen3@chello.nl
Harrie Wijnen
h.wijnen@upcmail.nl
Katrien v.d. Rijdt
katrienvanderijdt@hotmail.com

496923
491309
492841
492558
493518
694957

www.kring-gemeente-someren.nl

Donateurs:
-In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie
Postel 27
-Hotel Centraal
Wilhelminaplein 3
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0493-492061
0493-494815

PASJES
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