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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 an-
dere 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 0493-492 368 
Jan Vossen Markt 2 5711 GD 0493-494 541 
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4E 5711 XG 0493-844 759 
 

Postadres KBO Someren-Dorp:  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20   5711 GP  0493-494 664 
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 0493-493 738 
 t.boots@upcmail.nl  
 

Kopij voor het volgende nummer vóór 19 september 2019 

  

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

Dinsdag 10 sep Start Rikcursus ........................ 10.00 uur 
Woensdag 11 sep Gespreksgroep ........................ 10.00 uur 
Donderdag 12 sep Modereisje naar Boskoop ....... 08.00 uur 
Donderdag 12 sep Wandelen ................................ 09.30 uur 
Woensdag 18 sep Fietsen 50 km .......................... 10.00 uur 
Woensdag 25 sep Scootmobielen ........................ 14.00 uur 
Donderdag 26 sep Wandelen ................................ 09.30 uur 
Donderdag 26 sep Uit Eten ................................... 18.00 uur 
Zaterdag 28 sep Bezoek PSV-Stadion............... 10.00 uur 
Woensdag 02 okt Lezing notaris van Kaam ........ 10.00 uur 
Woensdag 02 okt Fietsen 30 km .......................... 13.30 uur 
Maandag 07 okt Kienen ..................................... 14.00 uur 
Woensdag 09 okt Gespreksgroep ........................ 10.00 uur 
Donderdag 10 okt Wandelen ................................ 09.30 uur 
Dinsdag 15 okt Opening verenigingsjaar ......... 14.00 uur 
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  VAN HET BESTUUR 

DIT KEER EEN BELANGRIJK STUK OVER DE CONTRIBUTIE  

EN DE BETALING VAN DEELNAMEKOSTEN AAN ACTIVITEITEN.  

Van de penningmeester: 
Via deze weg willen we graag een wijziging doorgeven wat be-
treft de contributiebetaling en het af-en-toe innen van kosten 
voor activiteiten. Wij hebben de wens uitgesproken om de 
contributie voor alle leden per 2020 automatisch te incas-
seren. Alle leden dienen voortaan verplicht een machtiging te 
verstrekken. De meeste leden hebben al toestemming gege-
ven om automatisch te incasseren. De leden die nog geen 
machtiging hebben verstrekt, kunnen op korte termijn een for-
mulier tegemoet zien.  
 

Wat is automatische incasso: 
Hiermee bespaart u zichzelf en de penningmeester admini-
stratieve handelingen en rompslomp met het innen van de 
contributie of de kosten van activiteiten. Via een machtiging tot 
een automatische incasso wordt het contributiegeld automa-
tisch van uw rekening afgeschreven. De penningmeester 
houdt zo een goed overzicht op de financiën en het scheelt de 
steeds terugkerende taak om alle betalingen te controleren. 
Ook u heeft geen omkijken meer naar de betalingen. In het 
kader van de Privacy zijn wij verplicht om te handelen 
conform deze wetgeving. Het is gegarandeerd veilig! 
 

Machtiging: 
Via een vooraf ingevulde machtiging geeft U toestemming om 
de contributie van uw rekening af te schrijven. Daarbij kunt u 
kiezen voor een doorlopende incassomachtiging. Wat altijd in 
een machtiging moet staan is: het rekeningnummer van het 
lid, het volledige adres en de datum van ondertekening. Het 
formulier kan bij alle bestuursleden en/of bezorgers ingeleverd 
worden. Desgewenst kunnen wij u helpen met het invullen. 
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Terugboeken: 
Mocht er toch iets fout gegaan zijn, kunt u te allen tijde de 
overboeking terugboeken (Storneren). 
Als een automatische incasso niet geïnd kan worden, bijvoor-
beeld doordat er te weinig saldo op uw rekening staat, is er 
ook sprake van een storno. Wij doen dan automatisch na een 
paar weken nog een poging. Meestal lukt het dan wel.  
Via uw bank kunt u de machtiging altijd weer intrekken! 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
Namens het bestuur KBO Someren-Dorp 
Henny Goossens - penningmeester 
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

 

†  Mevrouw Mia Vendrig-van Roij,  
 Sonnehove 347 10 aug 2019 
  

  Opdat zij voortleve in onze herinnering. 

 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

De Heer  Bas Kievit,  Leeuwerikstraat  29 
De Heer  Tonny van Eijk, Munnekenstraat   4 
 

 
JUBILARISSEN 

 

Truus & Gerard Martens waren  
op donderdag 15 augustus  

50 jaar getrouwd. 
 

Zij hebben dit jubileum inmiddels  
uitbundig gevierd. 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD NAMENS DE KBO    

 

BEDEVAART NAAR OMMEL 

De Bedevaart naar Ommel op 15 augustus werd weer druk 
bezocht. Een zingevende pelgrimstocht met Maria als hoopge-
vend en inspirerend middelpunt. Voorganger was pastor 
W.Kalb. Het gemengd koor “De Veengalm“ uit Neerkant met 
dirigent Harrie Bootsma en pianist Lodewijk Holskens luister-
den de viering op met veel Marialiederen. Uit de KBO-regio 
Deurne-Asten-Someren namen wel 500 leden deel.  
Jeanne van Etten bedankte allen die hun medewerking gaven.  

En toen was er koffie met vlaai! (voor eigen rekening, dat wel!)   
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 WIST U DAT… 
 

→ Op dinsdag 10 september 10.00 uur Harry & Piet weer begin-
nen met de Rik cursus. Wilt u graag deelnemen? Kom dan 
gerust 10 september naar De Ruchte.  

Inlichtingen: Marjan Verdouw  0493-492 546. 
 

→ 75 jaar geleden de provincie Noord-Brabant werd bevrijd van 
de Duitse overheersing? In dat kader wordt eind september in 
Asten-Heusden een toneelstuk opgevoerd onder de titel “De 
weg naar vrijheid”, een initiatief vanuit KBO Brabant.  
Voor nadere informatie: zie artikelen op pag. 8 en op pag. 13, 
14 en 15. 
 

→ Er bij de opening van het verenigingsjaar op 15 oktober opge-
treden wordt door “De Nagalm” en daarna door Smartlappen-
koor “De Kersenhoedjes” uit Mierlo  

→ Onze toneelclub “De gezellige uurtjes” alweer begonnen is aan 
het nieuwe toneelstuk voor de Kerstvieringen. 
 

→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet  
bij Peter de Groot, 0493-440266. 

→ De deelnemers aan de fietstochten die een geel hesje met 
KBO-logo hebben ontvangen, verzocht wordt dit voortaan ook 
altijd te dragen tijdens de fietstochten.  
Dit bevordert de veiligheid!  
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1944 - 2019…75 JAAR BEVRIJDING VIEREN 

Deze maand is het 75 jaar geleden dat de provincie Noord-
Brabant werd bevrijd van de Duitse overheersing. In dat kader 
wordt eind september in Heusden een toneelstuk opgevoerd 
onder de titel “De weg naar vrijheid”. Het is een combinatie 
van toneelspel, zang en dans. Seniorenvereniging Heusden 
werkt hiervoor samen met de Heusdense Toneelvereniging 
“Onderling Kunstgenot”, een tweetal zangkoren en de majoret-
tegroep. Het toneelstuk is herschreven naar de Heus-
dense/Astense situatie en gebeurtenissen in die tijd.  
De inhoud is aansprekend voor jong en oud.  
 

Opvoering: 
In gemeenschapshuis Hart van Heuze  
Data: 27 en 28 september om 20 uur en  
op 29 september om 14.30 uur. 
Entreeprijs: € 11 per persoon.  

Toegangsbewijzen zijn te koop via de internetsite  
https://hartvanheuze.nl of via Facebook (Weg naar vrijheid). 
 
Tentoonstelling. 
Een aantal jongeren van het Varendonck College Asten richt 
een tentoonstelling in, die aansluit op het thema van het to-
neel.  
Deze tentoonstelling is tijdens de pauze gratis te bezichtigen.  

https://hartvanheuze.nl/


9  
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FIETSEN EN SCOOTMOBIELEN MET DE KBO IN 2019 

→ Vertrek altijd vanaf de Ruchte; deelname op eigen risico! 
 

Onze 6e  50-km. tocht is woensdag 18 september; vertrek 
om 10.00 uur. We fietsen naar Meijel en pauzeren bij hotel 
“Oranje” in Meijel. Later bij café “Jan van Hoek” in Asten. 
 

Onze 7e  30-km. tocht is woensdag 2 oktober; vertrek om 
13.30 uur. We fietsen naar Liessel en pauzeren bij Cafetaria 
“RW” in de Hoofdstraat.   
 

 
 

Onze 6ee  scootmobieltocht is woensdag 25 september, 
vertrek om 14.00 uur. Deze tocht voert ons  naar Heeze en we 
pauzeren bij Heidecafé “De Strabrechtse Heide”. Deze tocht is 
onder voorbehoud; kan wijzigen. 

*Geert van Lierop is het aanspreekpunt v.w.b. de scootmobiel 
deelnemers en werkgroepsleden.  

*Tevens begeleiders gevraagd. 

*Germelda Verheijen maakt de verslagjes en foto’s;  
bekijk ze eens op onze website www.kbo-somerendorp.nl 

*Mochten de fietstochten en scootmobieltocht wegens  
weersomstandigheden niet doorgaan dan worden ze een 
week later verreden.  

*Voor wat betreft pauzelocaties, deze zijn onder 
 voorbehoud i.v.m. openstelling en beschikbaarheid. 
 

Namens de werkgroepen Fietsen en Scootmobielen,  

Hans Boerekamps.  
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MODEREIS NAAR BOSKOOP 12 SEPTEMBER 

1. Vertrek 8.00 uur. Aankomst 10.15 uur. Ontvangst met koffie en 
gebak van de plaatselijke banketbakker. 

2. Van 11.00 uur tot ca 12.00 uur presentatie, met meerdere 
mannequins en ladyspeaker. 

3. Er is een prijsvraag met een leuk cadeau voor de winnaar. 
4. Hierna lunch met belegde broodjes, fruit, koffie en thee.  
5. Er is de gehele dag naar wens en behoefte koffie en thee. 
6. Na de lunch worden de groepen in tweeën gesplitst: groep A 

naar de gratis bingo; groep B kijken en eventueel kopen in de 
winkel van 150 m2. Na ongeveer een uur wisselen. 

7. Rond 15.00 uur feestelijke afsluiting met een advocaatje met 
slagroom. 

8. Rond 17.00 uur bent u weer thuis. 
 

UIT ETEN: DONDERDAG 26 SEPTEMBER   

We zijn te gast bij Café Zaal Brasserie “In d’n Herberg”  

Postel 27, 5711 ET Someren.   06 2500 1300. 

Het menu à € 18,95: 
Pomodorisoep of  
Loempia’s uit eigen keuken 
 

Pangasiusfilet gevuld met zalm of  
Kip Panko of Beef Burger met  
gebakken champignons 
 

Koffie/cappuccino of klein dessert. 
 

   Aanvang diner: 18.00 uur    

Graag opgeven vóór 23 september bij: 

 Francien Boots    493 738 

 Hennie Vossen    494 541 

 Marjan Verdouw    492 546 
of per e-mail  kbosomerendorp@gmail.com  
of op maandagmorgen in De Huiskamer bij Hennie Vossen.  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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DE OORLOG IN SOMEREN  

EN OMGEVING 

Om zomaar een kleine impressie te geven van hoe de oorlog 
in Someren voor de gewone mensen is geweest, zijn Francien 
Boots en ik eens gaan buurten bij mevrouw Cor van Dinther-
Rooijmans. Zij was 14 jaar toen de oorlog begon. Dus ze kan 
zich alles nog goed herinneren. Vooral dat haar twee broers, 
Piet en Jan, waren ondergedoken om te ontkomen aan de te-
werkstelling in Duitse fabrieken. Twee jonge kerels die, waar 
nu golfbaan de Swinkelsche is, een gat in de grond hadden 
gegraven. Cor ging dan iedere dag soep brengen. Op een 
keer werd ze gevolgd door een zogenaamde controleur. Toen 
is ze met haar soep weer naar huis gefietst. Op een gegeven 
ogenblik stonden midden in de nacht de NSB’ers langs hun 
bed om te kijken of de jongens niet toch ergens thuis waren.  

Niet alle NSB’ers waren even slecht. Op een dag kwam een 
boerke uit Someren-Heide, ook een fanatiek NSB’er -hij had 
zelfs een mooi pak van de Duitsers gekregen-, toch gauw 
even vertellen: ”Ze komen vanavond controleren.” 
‘s Avonds of ‘s nachts kwamen de jongens naar huis om brood 
etc. te halen. Op een keer kwamen ze terug in hun schuil-
plaats en lag er een briefje: “je bent verraden.”  
Zij hebben toen vlug hun biezen gepakt en zijn naar een an-
dere plaats vertrokken. 

Piet en Jan zijn bij de ondergrondse gegaan en Piet heeft o.a. 
nog Frank Doucette, de piloot die tot twee keer toe boven Ne-
derland is neergeschoten, naar België gebracht, waar hij via 
Frankrijk, Spanje en Portugal weer terug ging naar Enge-
land.*)  

Aan het einde van de oorlog, toen Brabant eigenlijk al bevrijd 
was, is er toch nog flink gevochten in de Peel. Er werd dan 
ook geadviseerd om naar Someren-Heide te evacueren maar 
daar had vader Karel geen oren naar. En zodoende trotseerde 
de hele familie Rooijmans de granaataanvallen vanuit Asten. 
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De Engelsen die in de Peel vochten, bivakkeerden in Someren 
in een school. Daar gingen ze dan met wat jongeren heen en 
leerden er zo een beetje Engels praten. 
Het waren spannende tijden. Cor kan er mooi over vertellen.  
We hingen aan haar lippen. 

Ook de familie van Francien Boots-Maas, heeft het vooral aan 
het eind van de oorlog zwaar gehad. Francien was toen nog 
niet geboren maar haar ouders hadden al wel 9 kinderen. 
Doordat er zwaar gevochten werd in Heusden, zijn er twee 
vliegtuigen in de buurt van hun huis neergekomen. 
Eén vliegtuig vlak achter hun huis. Dat was heel erg heftig. 
Een enorme klap. De vader van Francien zag, samen met een 
onderduiker, dat er een vliegtuig over kwam en ze zagen het 
daarna brandend terugkomen en neerstorten achter het huis. 

Op de foto zie je de broertjes van 
Francien bij het zelf geplaatste her-
denkingskruis, om de dappere piloot 
te gedenken, die had gezorgd dat 4 
van de 6 manschappen hadden 
kunnen springen, vóór het vliegtuig 
neerstortte. 

De familie Maas moest, doordat er 
grote gevechten tussen Duitsers en 
geallieerden rond hun boerderij 
plaatsvonden, evacueren naar fami-
lie in Lierop. Vader en moeder met 
9 kinderen op een platte kar, met 
zoveel mogelijk spulletjes.  

Na 6 weken konden ze terugkeren. 
Maar toen was de ellende bijna niet te overzien. De Duitsers 
hadden veel meegenomen of vernield. Huisraad…alles, er 
was nog slechts één kip over, de andere waren dood.  
Gelukkig had moeder de weckflessen begraven…  
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We hebben deze verhalen hier neergezet omdat we vinden 
dat we onze 75 jaar vrijheid moeten vieren. 
Het is een groot goed, deze vrijheid. Onze ouders en ook som-
migen van ons zelf, hebben ernstig geleden in die dagen.  
Dus koester en vier onze vrijheid. 
 
Marjan Verdouw 
 

*): als U een spannend boek wil lezen over het (Franse) verzet en  

hoe piloten van hier via Frankrijk en Spanje terugkeerden naar Engeland,  

is “De Nachtegaal” van Kristin Hannah een aanrader. 
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PSV STADIONBEZOEK ZATERDAG 28 SEPTEMBER 
 

We gaan naar het PSV stadion 
voor een gezellige rondleiding én 
een uitgebreide lunch in PSV res-
taurant De Verlenging. 
Vertrek 10.00 uur vanaf achter-
kant De Ruchte.  
Rondleiding om 11.00 uur;  
Lunch om 12.15 uur 
Tezamen voor € 25,00 

Deze activiteit is NIET toegankelijk voor rolstoelen. 

We gaan met eigen vervoer; extra € 3,00 p.p. betalen voor 
de chauffeur; met wie u meegaat. Gelijk even opgeven of u 
zelf wilt rijden, met openbaar vervoer gaat of graag meerijdt. 
Parkeren is vrij bij het stadion.  
PSV: Uiterste datum van opgeven 12 september 2019. 
bij: 

 Francien Boots   493 738 

 Hennie Vossen   494 541 

 Marjan Verdouw   492 546 
 kbo.someren.activiteiten@gmail.com 

 

LEZING NOTARIS VAN KAAM 

Op woensdag 2 oktober 2019 houden notaris René van Kaam en 
Anja Manders in de Huiskamer van de Ruchte om 10.00 uur een 
interessante lezing. In Buukske nr. 8 vindt u uitgebreide informatie: 

Onderwerpen: Het levenstestament;      
Schenking;   Kosten langdurige zorg;  Testament  
En u kunt vragen stellen… 
De Heer Mr. René van Kaam en Mevrouw Mr. Anja Manders, 
Witvrouwenbergweg 8A,  5711 CN Someren.       

www.notarisvankaam.nl   0493-494 352   

Aanmelden is niet nodig. Vrije toegang. 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
http://www.notarisvankaam.nl/
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PICKNICKEN MET “KOM BIJ ONS”… VRIJDAG 2 AUGUSTUS 

Eigenlijk staat deze ge-
zellige happening ge-
pland op vrijdag 26 juli. 
Maar vanwege de record-
hitte die dagen, is de 
picknick verzet naar deze 
vrijdag. Goede greep. 
Het is nu minder heet. 
Zelfs een koele plensbui 
trekt over de Gijselshof. 
We zitten droog. Ook accordeonist Theo Borghs en de Bingo-
girls onder de partytent horen alleen druppels kletteren op het 
zeil. Gerda roept wat harder om de nummers voor alle 80 aan-
wezigen beter verstaanbaar te laten klinken. Aan alle 10 tafels 
worden de fiches op de goede plekken gelegd. Best spannend 
waar de eerste “kien” gaat vallen. Overal behalve aan onze ta-
fel. Nou ja op één klein prijsje na dan… Maar dát kan de pret 
van deze middag absoluut niet drukken. Integendeel!  
Als ik om half 12 arriveer, zit eenieder al keurig op zijn -of 
haar- plaats. Welkom geheten door voorzitter Hennie die ons 
een neutje aanreikt. Ik beland aan tafel met gezellige mensen. 
Contact is snel gelegd. Buurten is ook hier één van die prettige 
sociale bezigheden. Zo breid ik mijn KBO-kennissenkring ver-
der uit. Met Jan en Frank (v) Beerens. -Ja, een (v) want Frank 
is nou eenmaal geen typische vrouwennaam- En ook met 
Mees en Jeanette Michiels. Wat kun je zo tussen het smikke-
len van allemaal lekkernijen door toch véél interessante onder-
werpen uitwisselen.  
Over de Modelvliegclub “De Valken” bv. Nou, wie weet rolt hier 
nog eens een demonstratie modelvliegen uit.  
Of over de schilderkunst van Jeanette. Bovenstaand schilderij 
“Picknick” is van haar hand.  
Wat zit er veel verborgen talent onder ons. Voor de draad er-
mee! Anderen laten meegenieten hoort óók bij “KOM BIJ ONS”.  

myangelart@upcmail.nl 
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De tijd vliegt. Als de laatste “kien” gecontroleerd is en alle fi-
ches met een vernuftig magneetje weer in de bakjes opgebor-
gen zijn, kunnen de ruim 80 tevreden KBO-ers voldaan huis-
waarts keren.  
Niet nadat alle vrijwilligers en alle sponsoren – met name AH 
en Bakker van de Mortel- hartelijk bedankt zijn voor de inzet 
en gulle gaven.  
 

De organisatie mag weer veel pluimpjes in ontvangst nemen. 
Die zeker ook bestemd zijn voor Ambrosius o.l.v. Piet van den 
Boogaert voor de gastvrije ontvangst. Top!  

 
Volgend jaar weer van de partij! 
 

 
Hans van den Einden 
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VRAGENVUUR MET ONZE SECRETARIS 

Naam: Henny Claessens- van Houts. 
Leeftijd: Tja……… 
Waar geboren: In Someren-Eind, had 2 
broers en 3 zussen. 
Beroep: Begonnen als administratief me-
dewerkster bij een kledingzaak. Na de 

geboorte van de kinderen gestopt en 
daarna weer begonnen als secreta-
resse bij de Rabobank. 

Getrouwd met: Hans. We hebben 1 dochter en 2 zoons en in-
middels in het rijke bezit van 9 kleinkinderen in de leeftijd tus-
sen 0 en 17 jaar.  
Ouders: Frans van Houts uit Ut End en Annie Jansen uit 
Weert.  
Hobby’s: Buiten zijn, wat met kruiden bezig zijn, ik kook graag 
en probeer van alles uit met de kruiden, lezen en natuurlijk de 
KBO. 
Wat is het leukste of vervelendste wat je hebt meege-
maakt in je leven: Het ergste was dat mijn vader, toen ik 15 
jaar was, is overleden en ik was de oudste van 6 kinderen.  
Het leukste is dat ik met Hans ben getrouwd en de kinderen 
die zijn geboren. En nu zeker ook de kleinkinderen.  
Wat zou je nog een keertje over willen doen: Weer trouwen 
met Hans……. !!!! 
Wat is een perfecte dag voor jou: Lekker mijn eigen gang 
gaan en dingen doen die ik leuk vind, naar buiten toe en ge-
nieten  van alle kleine dingen van de dag.  
Wat doe je bij de KBO: Secretaris van deze club en hand- en 
spandiensten. 
Hoe ben je bij ons terecht gekomen: Hennie Vossen (mijn 
achterbuurvrouw en huidige voorzitter van de KBO) tipte Fran-
cien Boots (de toenmalige voorzitter) dat ik wel iets wilde gaan 
doen. En Francien heeft me zover gekregen. 
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Wat zou je willen veranderen bij de KBO:  
Meer voor de jongere leden van de KBO 
doen... 
Wil je nog iets kwijt: Ik heb het erg naar 
mijn zin in het KBO Bestuur. Een goed 
team dat elkaar goed aanvult en aan-
voelt.  
 

Bedankt voor de gezellige ontvangst met 
lekkere cake en koffie.  

Marjan  &  Trudy.  
 

 

‘T BUUKSKE 12½ JAAR 

Op 1 augustus jl. was het 
12½ jaar geleden dat het 
1e nummer van ’t Buukske 
verscheen. Dankzij de 
mensen van het 1e uur is 
er een maandblad voor de 
KBO-leden gegroeid dat  
-nog steeds- voorziet in 

een behoefte: duidelijk 
communiceren en informa-

tie verstrekken aan de leden. Een maandblad voor, door en 
van de leden. Voor zover is na te gaan, zijn het de redactiele-
den Piet van Eijk, Gerrit van de Vijfeijken, Johan de Boer, Tiny 
van Lieshout, Hans Boerekamps, Piet van den Bos en Marjan 
Verdouw die de huidige redactie voorgingen. Overigens is 
Ruud Janssen geen officieel redactielid maar hij levert wel een 
leeuwendeel vanwege alle illustraties en fotobewerkingen! 
Mooi ook om de ontwikkeling van de 1e tot de laatste uitgave 
eens naast elkaar te leggen.  
Wel is het in dit digitale tijdperk de vraag:  
“Hoe lang nog een papieren uitgave?” 
  

vlnr: Marjan Verdouw, Ruud Janssen, Trudy Has-
selman, Jan Vossen en Hans van den Einden. 
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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 

 www.kbo-somerendorp.nl  
 
ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS/ OUDERENADVISEURS  
Fons Hasselman C.O. fonshasselman@gmail.com  0493-492 368 
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 

 www.kring-gemeente-someren.nl   
 

Donateurs: 

✓ In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie  Postel 27  0493-492 061 

✓ Hotel Centraal  Wilhelminaplein 3 0493-494 815 
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