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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  
Hans Boerekamps, Groeningen 44,  06 1681 1418 
Hij 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 0493 492368 
Jan Vossen Markt 2 5711 GD 0493 494541 
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4E 5711 XG 0493 844759 
 

Postadres KBO Someren-Dorp:  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20   5711 GP  0493 494664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
 

Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdens-
berichten en opzeggingen kunt u contact opnemen met: 
Francien Boots, Floreffestraat 36  5711 AD 0493-493738 
 t.boots@upcmail.nl 
 

Kopij voor het volgende nummer vóór 18 april 2019. 

  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:t.boots@upcmail.nl
mailto:t.boots@upcmail.nl
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AGENDA 

Woensdag  10 april Gespreksgroep .......................... 10.00 uur 

Donderdag 11 april Wandelen .................................. 09.30 uur 

Maandag 15 april Kaartverkoop Daf museum ....... 11-12 uur 

Woensdag 17 april Fietstocht 50 km ........................ 10.00 uur 

Donderdag 18 april  Kaartverkoop Daf museum ....... 14-15 uur 

Woensdag 24 april Scootmobielen .......................... 14.00 uur  

Donderdag 25 april Wandelen .................................. 09.30 uur 

Donderdag 25 april Uit eten De Proeftuin ................. 18.00 uur 

Woensdag 01 mei Fietsen 30 km ............................ 13.30 uur 

Maandag 06 mei Kienen ....................................... 14.00 uur  

Woensdag 08 mei Gespreksgroep .......................... 10.00 uur 

Woensdag 15 mei Fietsen 50 km ............................ 10.00 uur 

Donderdag 16 mei Halve Dagreis Dafmuseum ....... 12.30 uur 
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VAN DE VOORZITTER 

De Jaarvergadering is achter de rug. Toch altijd een span-
nende aangelegenheid voor het bestuur. Je hoopt dat de leden 
tevreden zijn over het bestuursbeleid van het afgelopen jaar. 
We hebben afscheid moeten nemen van onze penningmeester 
Kees Veldpaus en bestuurslid Carla Jansen. Beiden hebben 
drie periodes in het bestuur gezeten. Volgens de reglementen 
moeten ze dan opgevolgd worden. Helemaal beseffen doen we 
dat nog niet, dat komt pas bij de eerstvolgende vergadering. 
We zullen hun fijne samenwerking en ook de ervaring missen.  
Maar de ledenvergadering heeft ook weer vertrouwen getoond 
in de twee nieuwe bestuursleden. Daar zijn we als bestuur erg 
blij mee. Wij wensen onze nieuwe collega’s veel succes. 

Wij vinden het fijn dat Carla betrokken blijft bij onze KBO, 
omdat ze doorgaat met de 90-jarigen en zieken te bezoeken.  
Ook heel blij zijn we met onze nieuwe penningmeester Henny 
Goossens en gelukkig is Kees Veldpaus ook content met zijn 
opvolger. Het is toch fijn als je je winkeltje kunt overdragen aan 
iemand die je dat met een gerust hart toevertrouwt. 

Ook onze nieuwe ledenad-
ministrateur Pieter Cattenstart, 
heeft zijn taak goed en snel 
opgepakt en kan ook nog 
steeds rekenen op assistentie 
van Hans Boerekamps. 
Het is toch mooi als je alles op 
deze manier kunt overdragen. 

Er kwam tijdens de verga-
dering een vraag: “Wat doet KBO Brabant met onze contribu-
tie?” In de Ons van maart  zit in het midden een klein Onsje 
waar dit goed in uitgelegd wordt. Als u dit leest krijgt u een 
goed antwoord op deze vraag. 

Hennie Vossen 
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LEDENNIEUWS 

Wij gedenken onze dierbare overledenen  
 

† De heer  Albert Loverbos,  
 Heikantstraat 37,   op 28 februari 2019 

† De heer  Tiny Boots, 
  Floreffestraat 36,   op 18 maart 2019 

 Mogen zij rusten in vrede. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

Echtpaar Wim en Francis Boots-Brasker, Sonnehove  315 

Mevrouw Anny van den Boomen-van Bussel, 

  Keizerstraat  107 

De heer Huub Leenders, Fellenbeemd  70 

Mevrouw Hanny van der Schouw, Hoevenstraat  15 

Echtpaar Piet en Cecilia Hendriks-Bennenbroek,  

 Kerkweijerstraat 9 

 

JUBILEUM 

Lowie & Annie van de Vondervoort-Vossen 
 

Zijn op 8 april 2019  
 

60 jaar getrouwd. 
 

Zij vieren dit in besloten kring.  
 

Sonnehoek 36, 
5711 GX Someren. 

 

Namens de KBO van Harte Proficiat. 
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.bloemenvaria.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/e/perfecte-roze-rozen-boeket-euroflorist.png&imgrefurl=https://www.bloemenvaria.nl/&docid=o1w69oI9CAoSnM&tbnid=YPzrZpzpbp147M:&vet=12ahUKEwib0Z2OoZ7aAhVjIsAKHU3KBXc4yAEQMygDMAN6BAgAEAU..i&w=700&h=700&bih=746&biw=1371&q=bos%20bloemen&ved=2ahUKEwib0Z2OoZ7aAhVjIsAKHU3KBXc4yAEQMygDMAN6BAgAEAU&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.123-bloemen.nl/img/producten/26_takken_350.png&imgrefurl=https://www.123-bloemen.nl/&docid=RGR10hU4Vmlz5M&tbnid=_71SWQO0DUSiFM:&vet=12ahUKEwiL1raNoZ7aAhXsIMAKHVhyBG84ZBAzKDQwNHoECAAQNQ..i&w=350&h=350&bih=746&biw=1371&q=bos%20bloemen&ved=2ahUKEwiL1raNoZ7aAhXsIMAKHVhyBG84ZBAzKDQwNHoECAAQNQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.123-bloemen.nl/img/producten/26_takken_350.png&imgrefurl=https://www.123-bloemen.nl/&docid=RGR10hU4Vmlz5M&tbnid=_71SWQO0DUSiFM:&vet=12ahUKEwiL1raNoZ7aAhXsIMAKHVhyBG84ZBAzKDQwNHoECAAQNQ..i&w=350&h=350&bih=746&biw=1371&q=bos%20bloemen&ved=2ahUKEwiL1raNoZ7aAhXsIMAKHVhyBG84ZBAzKDQwNHoECAAQNQ&iact=mrc&uact=8
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FIETSEN EN SCOOTMOBIELEN MET DE KBO IN 2019. 

Onze 1e  50 km tocht is op woensdag 17 april, vertrek om 
10.00 uur vanaf  “De Ruchte”. We fietsen  naar Nuenen en 
pauzeren bij café/restaurant “Conigo” en in Mierlo bij 
café/restaurant “Strabrechtse Hoeve” aan de Aardborstweg. 

 

De 1e  scootmobiel tocht is op woensdag 24 april, vertrek om 
14.00 uur vanaf  “De Ruchte”. Deze tocht voert ons naar So-
meren-Zuid en we pauzeren bij Boscafé ”De Soete Inval”. 

 
V.w.b. de scootmobielers, vanaf heden is 
voor de deelnemers en leden van de werk-
groep, de Hr. Geert van Lierop, Voorbeemd 5, 
tel.nr. 0493-496167 het aanspreekpunt. 

 
Onze 2e  30 km tocht is op woensdag 1 mei, vertrek om 13.30 

uur vanaf  “De Ruchte”. Deze tocht voert ons naar Ospel en 
we pauzeren bij Restaurant “ De Dorps-Herberg” 

  
Onze 2e  50 km tocht is op woensdag 15 

mei, vertrek om 10.00 uur vanaf  “De 
Ruchte”. Deze tocht voert ons naar Val-
kenswaard en we pauzeren bij Restaria 
“Den Haas” en bij Café “De Hut van Mie 
Pils” in Leende.  

 
Namens de werkgroepen Fietsen en Scootmobielen, Hans Boerekamps. 

 
 
 

 
Hoe u inbraak kunt voorkomen, leest 
u regelmatig op de gemeentepagina 
van HET CONTACT. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUv6eH44vhAhXIaVAKHW9cAEQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kbosheerenhoek.nl%2Factiviteiten.html&psig=AOvVaw0sRhOzkNVaiC0gc9ReGiwr&ust=1553001285446148
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HET SPROOKJE VAN HET VAASJE MET EEN BLOEMETJE. 

De lente lijkt meer op de herfst en plots de VVD meer op Groen 
Links. Of……is het meer een afpikken van een aansprekend links 
beleidsitem bij de aanpak van de milieuproblematiek en de daarbij 
behorende verdeling van bekostiging??? 
 

Ook de VVD zal toch echt kleur moeten beken-
nen, of gaat het hier om het gevoel van stem-
menverlies. Immers plots worden de burgers 
ontzien en het bedrijfsleven toch nog belast.  
 

Is er nu sprake van een zekerheid, of gaat het 
om politiek stemmenbeleid en is er dus sprake 
van een nepbloemetje, voor dat eerdere blauwe vaasje?  
Maar wie loopt er nu echt een blauwtje en is het haasje???? 
 

Piet van den Bos. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC-tn0oIzhAhVCL1AKHfNrBVwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F378443174909872372%2F&psig=AOvVaw1qo9n8KruHQPAove1I-gf_&ust=1553017953299691
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UIT ETEN OP 25 APRIL 

De Proeftuin, Kanaalstraat 4A, biedt ons het vol-
gende 3-gangen menu aan op donderdag 25 april. 
Soep:  Aspergesoep met ham, ei en bieslook 

  Proeftuinbrood op tafel met kruidenboter 
Hoofdgerecht keuze uit:  

Varkenshaas met champignon-roomsaus  of 
Vispotje met lekkere saus en garnalen 
Gebakken krielaardappeltjes  
Erwtjes met worteltjes  Appelmoes  

Dessert: Hemelse modder met frambozensaus  
Menuprijs: € 17,50 per persoon exclusief drank. 
Inloop vanaf 17.30 uur, aanvang diner 18.00 uur.  

Graag opgeven vóór 18 april bij:  
kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
Francien Boots    0493-493738       Hennie Vossen  0493-494541  
Marjan Verdouw 0493-492546  
Of op maandagmorgen in de Huiskamer van De Ruchte. 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
Verenigingen en stichtingen die ban-
kieren bij Rabobank Peelland Zuid 
kunnen meedoen aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. De leden van 
de bank mogen online hun stem uit-
brengen op de deelnemende clubs 
die zij een warm hart toedragen en 
zo € 275.000,- verdelen.  

De stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een 
vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze 
club krijgt.  
Stemmen 
Alle leden van Rabobank Peelland Zuid mogen stemmen. U 
ontvangt een persoonlijke stemcode.  
Van donderdag 4 tot en met maandag 30 april 2019 kunt u 
online uw stem uitbrengen op de clubs die u een warm hart 
toedraagt. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen stemmen, waarvan 
maximaal één stem op dezelfde club mag worden uitgebracht.  
 

Elke stem is geld waard en zo beslissen onze leden welk be-
drag de clubs ontvangen.  
 

Lukt het niet om uw stem uit te brengen op de computer? 
Gooi uw stemkaart dan even bij één van onze bestuursle-
den in de bus mét uw stemwensen. Wij dragen er  
dan zorg voor dat uw stem gaat meetellen! 
 

 
Hennie Vossen  Markt 2  
Kees Veldpaus  Munnekenstraat 37  
Carla Jansen  Liesberg 17  
Cor van de Sande  Hogaarde 14  
Marjan Verdouw  Hoogertstraat 29 
Henny Claessens Dorpsstraat 20  
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BEZOEK DAFMUSEUM EINDHOVEN OP 16 MEI 

12.30 uur vertrek Someren, De Ruchte.  
13.30 museum:rondleiding met gids 
15.00 koffie met stukske vlaai 
Dan nog even zelf rondkijken en om 
16.00 uur gaan we weer huiswaarts. 
 

We maken er een gezellig middag van. 

Kosten: € 20.00 euro per persoon. 

Kaartverkoop Daf museum in de Huiskamer op: 
* maandag 15 april van 11.00 tot 12.00 uur 
* donderdag 18 april van 14.00 tot 15.00 uur 

 

Na 18 april aanvragen via:  
 kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
 Francien Boots   0493-493738  
 Marjan Verdouw  0493-492546  
 Hennie Vossen   0493-494541  
Of op maandagmorgen in de Huiskamer van De Ruchte. 

 

 

WIST U  
→ dat u van 4 tot 30 april kunt stemmen voor de Rabo-club-

kas. 
 

→ dat de koersballers op de dinsdagmorgen nieuwe leden 
hartelijk zullen verwelkomen. Zie Buukske maart blz 5. 
  

 

→ dat de telefooncursus 17 en 24 april en 1 mei plaatsvindt. 
 Deze is helemaal volgeboekt. 
 

 

→ dat u met alle vragen over uw computer of tablet terecht 
kunt bij Peter de Groot, 0493-440266 

 
 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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VERSLAG JAARVERGADERING 14 maart 2019. 

Als ik iets voor tweeën aankom, staan de gastvrouwen 
al klaar om koffie met koek te presenteren. Op tafel de agenda 
op papier, met een pen. Goede organisatie is het halve werk. 
De zaal stroomt langzaam voller. Afgeladen vol raakt die niet.  

Een algemene jaarvergadering is dan 
ook niet iets zoals hoogwaardig amu-
sement. Maar wél erg noodzakelijk, zo 
eens per jaar. Dat beseffen gelukkig 
de ±75 aanwezigen wel terdege.  

Dankzij de strakke leiding van voorzitter Hennie Vossen, wordt 
de volle agenda soepeltjes afgewerkt. De opening met een 
waslijst afmeldingen, de mededelingen, de agenda, de notulen 
van vorige keer en dan een bijzonder moment waarbij via de 
power point presentatie de namen van alle 58 in 2018 overle-
den leden verschijnen en ook met name genoemd worden.  

Dan krijgt secretaris Henny Claessens het woord om 
verslag te doen van het achterliggende jaar. Ze heeft er werk 
mee gehad en van gemaakt. Chapeau! Een goed jaar met een 
groeiend aantal leden -inmiddels 1418!- en ook financieel ge-
zond. Alle activiteiten passeren de revue. Een hele opsom-
ming! Dat tekent onze bruisende KBO-afdeling. Ook diverse 
nieuwe initiatieven vormen samen met de activiteiten de kern 
van onze KBO: belangenbehartiging, activiteiten voor en door 
de leden, groot aantal vrijwilligers voor en achter de schermen 
en de voordelen van een collectief verbond die wij als vereni-
ging vormen. Zo zijn we deel van een groter geheel. En juist 
dat samenbindende element maakt ons sterk. We beseffen 
vaak maar half hoe groot de macht van het getal kan zijn. 
Daarom is het ook goed dat we een sterke Brabantse KBO 
hebben die ons bijstaat. Dat kost wel geld maar daar krijgen we 
veel voor terug. En niet alleen het maandblad “Ons”! 

En dan te bedenken dat de contributie de laatste 10 jaar niet is 
verhoogd! Dat mag wel weer eens heroverwogen worden. 
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Zeker in het licht van de grote hoeveelheid activiteiten waar 
een zéér geringe eigen bijdrage voor gevraagd wordt. 
Secretaris Henny nodigt ook mannen uit om gastheer te wor-
den. Nu zijn dat alleen maar gastvrouwen! 

Natuurlijk zijn er hier en daar wisselingen in commissies 
en bestuur. Zoals bij de redactie van ’t Buukske, waar zowel 
Piet van den Bos als Marjan Verdouw zijn gestopt. Dank voor 
hun inzet! Dat geldt eveneens voor anderen die om wat voor 
reden dan ook hun werk neerlegden: namens alle leden wor-
den zij door het bestuur bedankt. Als er zoveel activiteiten en 
initiatieven genoemd kunnen worden, zijn we inderdaad een 
flink aantal A-4tjes verder! Tja, dit verslag moet kort. Maar een 
bruisende vereniging moet tijd gunnen en nemen om dat ook 
uit te dragen. Dat is ook de penningmeester wel toevertrouwd: 
Kees Veldpaus doet -voor zijn allerlaatste keer- verslag van de 
financiële positie waarin onze KBO verkeert. Gezond! Met een 
goede begroting voor 2019 kan hij met een gerust hart afscheid 
nemen en zijn taken overdragen aan zijn opvolger, de heer 
Henny Goossens. Zeker nadat de kascontrolecommissie bij 
monde van mevrouw Jo Sleegers-van Bussel, verslag heeft ge-
daan en de vergadering haar goedkeuring aan het gevoerde 
beleid heeft verleend. “Kees is niet alleen een goede penning-
meester geweest, maar vooral ook een slimme!” zal kringvoor-
zitter Cor van de Sande hem in zijn 
dankwoord schetsen. 

Nog vóór de pauze is er ge-
legenheid om afscheid te nemen 
van twee bestuursleden: Kees Veld-
paus en Carla Jansen-Lammers. 
Met warme, persoonlijke woorden 
van dank neemt voorzitter Hennie 
Vossen afscheid van twee toege-
wijde bestuursleden die gelukkig bij 
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andere activiteiten betrokken blijven. En kringvoorzitter Cor van 
de Sande reikt hen de oorkonde met bijbehorende speld uit. 
Beiden kijken terug om mooie zinvolle jaren in het KBO-be-
stuur. “Wij wensen onze opvolgers alle succes.” 

En de nieuwe bestuursleden staan al te trappelen aan de zijlijn: 
Pieter Cattenstart als ledenadministrateur die Hans Boere-
kamps opvolgt en Henny Goossens als nieuwe penningmees-
ter. -Hoe houden we al die Hennies uit elkaar, trouwens…- 

Dan is het pauze! Even uitblazen van alle indrukken en grote 
hoeveelheid informatie. Om meteen daarna weer tijd te nemen 
om de jubilarissen in het zonnetje te zetten.  
Weer een aantal leden die 25 jaar of langer KBO-lid zijn.  
Door Driessen-Van Heugten en An Reinders-Rutjens zijn aan 
huis bezocht met bloemen en mooie woorden. Antoon van de 
Moosdijk en Jan van Gerwen ondergaan die huldiging ter 
plekke in de Ruchte.  
Met een welgemeend applaus van de aanwezigen.  

De vergadering wordt afgerond met een dankwoord van 
de voorzitter voor de aanwezigheid en de luisterbereidheid. 
Hierna krijgen we als toetje of uitsmijter nog een mooi overzicht 
van foto’s en filmpjes over alle activiteiten van 2018. En dan 
sluiten we 2018 ook definitief af.  

Hans van den Einden 
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VRAGENVUUR VOOR ONZE NIEUWE PENNINGMEESTER 

Naam: Henny Goossens 
Leeftijd:66 jaar 
Waar geboren: In Bakel 
 

Hoe kom je in Someren terecht:  Door de 
liefde. Mijn zus was vriendin met de zus van 
mijn vrouw Maria, en zo is het gekomen.  

Werk / beroep: 47 jaar gewerkt bij Ballast Ne-
dam. Eerst in de administratie en op het 
laatst manager van de afdeling Materieel-
dienst in Maarsen.  

Getrouwd / kinderen: Getrouwd met Maria van de Laar en we heb-
ben 2 dochters. Manon van 28 en Lisa is 26. 

Hobby’s: Fanatiek voetbalsupporter, vooral van SV Someren en 
PSV. Speel zelf nog tennis bij Packador in Someren en hou heel 
erg van koken. 

 

Wat is het leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt: 
In 1999 lang gesukkeld met mijn gezondheid maar gelukkig is nu 
alles onder controle en geniet nog elke dag. Het leukste is toch 
mijn vrouw en kinderen…… 

Zou je nog iets over willen doen in je leven: Eigenlijk niet…  mis-
schien nog wat meer studeren, maar ben eigenlijk heel tevreden.  

Wat is een perfecte dag voor jou: 
Iedere dag, sinds ik thuis ben met pensioen. 

Wat doe je bij de KBO: Penningmeester, een flinke klus. 
Hoe ben je bij ons, de KBO, terecht gekomen: Secretaris Henny 

Claessens is zeer vasthoudend. Ze is wel 2 keer bij ons aan de 
deur geweest. Ik kon er eigenlijk niet meer onderuit…… 

Wat zou je willen veranderen bij de KBO: Meer “jongere ouderen” 
erbij. Niet alleen als lid, maar ook in functies. 

Wat wil je nog kwijt: Ik ga goed op de winkel passen, zeker in het 
voetspoor van Kees Veldpaus en probeer het net zo goed te doen 
als hij. Petje af voor hem. 

 
Marjan Verdouw en Trudy Hasselman 
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INVULLEN BELASTINGFORMULIEREN 2018 MET KBO-HULP 

Klaar te leggen voorafgaand aan het bezoek van de belas-
ting-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-
2017. (Alleen als u een eigen huis hebt)  

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 aanmer-
king 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 aan-
vragen via nr. 088-123 
65 55.  
U krijgt deze machtiging 
dan binnen 5 werkdagen 
toegezonden. Geef dat 
dan wel door aan de be-
lasting-invulhulp:  
Zij staan ook achter in 
het ”Buukske” vermeld. 

Vlnr: Jan Hurkmans, Jan Kuijpers, Katrien v.d. Rijdt,  
Harrie Wijnen, Harry Leenen Martien Lemmen.  
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UIT GROOTMOEDERS KEUKEN 
Vandaag eten we bloemkool met  
hamsaus. 

 

** 200 gr. achterham 
** bloemkool 
** 1 zakje roomsaus en wat boter 
** 3 sausijsjes (even voorkoken) 
** wat paneermeel 
 

- Snij de ham fijn en de bloemkool 
in roosjes. 

- Bereid de roomsaus volgens de aanwijzing. 
- Kook de bloemkool in wat water gaar in ongeveer 10 minuten. 
- Vet een vuurvaste schaal in met boter en leg de plakjes ge-
sneden sausijsjes op de bodem. 

- Leg dan de bloemkoolroosjes in de ham er bovenop. 
- Giet de roomsaus erover en dan wat paneermeel en een 
klontje boter erbij. 

- Dit even onder de gril of in een matige oven 8 min. 
 

Lekker met gebakken krieltjes erbij en 
ik zou zeggen: Smakelijk eten,  
Arda. 

 
 

 
VERLENGEN RIJBEWIJS 

Voor mensen die 75 jaar worden. Gezien de lange wachttijd tussen 
aanvraag en daadwerkelijke verlenging van uw rijbewijs is het zaak 
om al minstens een half jaar van tevoren met de aanvraag te be-
ginnen. Iedereen moet dan namelijk eerst gekeurd worden. 

De keuringsarts voor rijbewijzen heeft een nieuw 
adres: 
Dr. A. Dekker, Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten.  
Tel. 0493-690094 
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BESTUUR KBO SOMEREN-DORP:  kbosomerendorp@gmail.com  

Hennie Vossen  Markt 2 0493-494 541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20 0493-494 664 
 Secretaris 
Henny Goossens  Kerkstraat 46  0493-495 942 
 Penningmeester  
Pieter Cattenstart Pasakker 68   0493-495 065 
Cor van de Sande Hogaarde 14 0493-492 005 
Marjan Verdouw Hoogertstraat 29 0493-492 546 

 

Banknr NL 23 RABO 0148055397 t.n.v. KBO Someren-Dorp 
 
 
 
ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS/ OUDERENADVISEURS  
Fons Hasselman C.O. fonshasselman@gmail.com  0493-492368 
Coördinator ouderenadviseurs 
Anneke v/d Ven  C.O. annekevandeven43@gmail.com. 0493-492 474 
Piet van den Bos pajvandenbos@gmail.com  0493-492 575 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  0493-492 558 
Jan Lommen j.lommen2@upcmail.nl  0493-492 669 
Tjeu Swinkels tjeu.bets.swinkels@gmail.com 0493-490 705 
Frits Verstappen jo.frits.verstappen@gmail.com  0493-493 772 
Nico van den Broek info@nicovandenbroek.nl  0493-492 887 
Jo Sleegers fransenjo@kpnmail.nl  06-1360 8092 
Els van Rooij  elisabeth-ap@live.nl  06-4080 5458 
 
BELASTING INVULHULPEN: 
Harry Leenen harry.leenen@kpnmail.nl  0493-496 923 
Jan Hurkmans  p.hurkmans30@upcmail.nl  0493-491 309 
Jan Kuijpers  jankuijpers@kpnmail.nl 0493-492 841 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  0493-492 558 
Harrie Wijnen  h.wijnen@upcmail.nl  0493-493 518 
Katrien v.d. Rijdt katrienvanderijdt@hotmail.com  0493-694 957 
 

 
 

Donateurs: 
-In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie  Postel 27  0493-492 061 
-Hotel Centraal  Wilhelminaplein 3 0493-494 815 
 

www.kring-gemeente-someren.nl  

www.kbo-somerendorp.nl 
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