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
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

0493-492 368
0493-494 541
0493-844 759
0493-494 664

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart.
Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdensberichten en opzeggingen kunt u contact opnemen met:
Francien Boots,
Floreffestraat 36 5711 AD 0493-493 738
t.boots@upcmail.nl
Deelname aan alle activiteiten van KBO-Someren-Dorp
is altijd op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk.
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AGENDA
Gespreksgroep.........................10.00 uur
Wandelen .................................09.30 uur
Ontspanningsmiddag ...............14.00 uur
Kaartverkoop ................. 11.00-12.00 uur
Vrijwilligersmorgen ...................11.30 uur
Wandelen .................................09.30 uur
Kaartverkoop ................. 11.00-12.00 uur
Uit Eten bij Hotel Centraal ........18.00 uur
Kienen ......................................14.00 uur
1ste Kerstviering ........................14.00 uur
Gespreksgroep.........................10.00 uur
Wandelen .................................09.30 uur
2de Kerstviering ........................14.00 uur

Kopij voor het volgende nummer vóór 14 november 2019
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VAN HET BESTUUR
Nu de klok is verzet, zitten we echt weer in de wintertijd. Nog
even en de kerstversieringen krijgen een plaatsje in de kamer.
Deze maand willen wij al onze vrijwilligers bedanken en
daarom in het zonnetje zetten met een welverdiende lunch.
Een DANK JE WEL voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Op donderdag 14 november is er een voorlichting over hoe u
met soms simpele aanpassingen en goede tips nog langer en
veiliger kunt blijven wonen in uw eigen huis. We sluiten de middag af met Toffel Vier, een gezellig koor uit Asten.
Op maandagmorgen 18 en 25 november kunt u kaartjes bestellen voor de Passiespelen in Tegelen en de Seniorenexpo in
Veldhoven. Zoals u in het vorige Buukske heeft kunnen lezen,
willen wij de kosten graag via automatische incasso innen.
Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact op
met één van de bestuursleden.
Op dinsdag 10 en donderdag 12 december bent u weer van
harte welkom op een van onze Kerstvieringen. U kunt hiervoor
gratis kaartjes ophalen op maandagmorgen 18 en 25 november in De Huiskamer van De Ruchte.
Zie meer over al deze bezigheden verderop in ‘t Buukske.
Tot ziens op één van onze activiteiten!
Hennie Vossen

Wij kunnen
niet iedereen helpen
Maar iedereen
kan wel
iemand helpen
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LEDENNIEUWS
Gedenken wij onze dierbare overledenen
† De heer

Cor van Dijck,
Speelheuvelplein 19
† Mevrouw Mia Swinkels - Creemers,
Ter Hofstadlaan 201
† Mevrouw Anna van Eijk - Klomp,
Sonnehove 133

29 sep 2019
3 okt 2019
11 okt 2019

Opdat zij voortleven in onze herinnering.

Echtpaar
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:
René en Jet van der Wallen
Verdonckstraat 16
Marian Klinkhamer – Brinkhuis
Iepelaar 12
Annie Kanters – van Heugten
Asten
Riek Welten – van Heugten
Asten
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BEZOEK AAN DE PASSIESPELEN
OP ZONDAG 24 MEI 2020
Met de bus naar de Passiespelen in Tegelen.
Dit spectaculaire schouwspel vindt maar eens in de 5 jaar
plaats. In de pauze koffie met vlaai.
Vertrek naar de Passiespelen
in Tegelen is rond 12.00 uur.
Thuiskomst rond 19.30 uur.
Exacte vertrektijden volgen als
we weten wie er mee gaan.
De kosten zijn € 45,00 incl.
busreis, entree en koffie.
Kaartverkoop zie hiernaast pagina 7>>>>>
SENIOREN EXPO
Vrijdag 17 januari gaan we met de bus naar de Senioren Expo
in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven.
De Senioren Expo is de beurs voor 50-plussers in Brabant en
u vindt er alles op het gebied van:
wonen en leven
reizen en vrijetijd
hobby en creativiteit
mode en beauty.
gezondheid en beweging
Naast de aanwezigheid van
een groot aantal diverse
stands, zijn er ook verschillende activiteiten. Zo vindt
er meerdere keren per dag een modeshow plaats met de
nieuwste trends. Ook worden er diverse workshops gegeven.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u tevens
genieten van optredens van diverse bands, artiesten en koren.
De kosten zijn € 7 per persoon inclusief busreis en entree.
Vertrek 9 uur vanaf De Ruchte.
Kaartverkoop zie hiernaast pagina 7 >>>>>
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KAARTVERKOOP
voor zowel Passiespelen als
voor SeniorenExpo, maar ook
uitgifte van de gratis Kerstvieringkaarten
maandag 18 november van 11.00 uur tot 12.00 uur
maandag 25 november van 11.00 uur tot 12.00 uur
Of aanmelden via kbo.someren.activiteiten@gmail.com
U krijgt dan een mailtje terug en dat is uw entreebewijs.
Zoals u inmiddels weet, heeft u ons gemachtigd om het bedrag van uw rekening te innen.
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.

De activiteitencommissie
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EINDE FIETSSEIZOEN 2019
Op 16 oktober jl. werd de laatste fietstocht over het jaar 2019 gehouden. Na enig aarzelen, vanwege het onbetrouwbare weer, werd toch
besloten te vertrekken. De buienradar gaf wel regen aan in de middag, doch volgens Hans was dit alleen voor België bedoeld. Totaal
waren we met 23 personen en fietsten vol goede moed, toen nog in
een stralende zon, via gebruikelijke omweggetjes richting Asten via
Vlierden - met een tussenpauze onderweg - naar ons “lunchadres”.
Al vele jaren traditie belanden we dan bij de familie Freriks-Meeuws
in Milheeze. Bij aankomst stonden Mia, haar dochter Ethel en Toos
al klaar om ons te verwelkomen. Eenmaal neergestreken in de
woonkamer werden we op onze wenken bediend door de reeds genoemde gastvrouwen. Koffie, thee, soep en een drankje na, toe
maar, en dan met zoveel personen. Niets was hen teveel. Het was
dan ook op zijn plaats dat Hans Boerekamps een welgemeend toespraakje hield om de familie Freriks-Meeuws te bedanken voor de
fijne ontvangst en de verleende gulle gastvrijheid. En …of we volgend jaar weer terug mochten komen? Het antwoord was bevestigend. Hans deelde nog mede op gebruikelijke wijze een attentie als
dank te bezorgen.
Rond half 2 vervolgden we onze tocht. Echter de buienradar had inmiddels toegeslagen en de regencapes, regenjassen en poncho’s
werden omgehangen om zo de regen te trotseren. (En volgens mij
ligt Milheeze niet in België ). Het bleek slechts één bui te zijn maar
wel eentje van ongeveer 2 uur. Men koos vanaf nu de kortste weg
naar huis. Ondanks de regen werd besloten toch nog een afzakkertje te nemen in Asten, doch een groot gedeelte van de deelnemers
besloot richting Someren te fietsen. Op zich natuurlijk geen fijne afsluiting van het fietsseizoen 2019. Jammer volgend jaar beter.
Ik wil alle begeleiders van de fietscommissie hartelijk bedanken
voor hun inzet en enthousiasme in
het jaar 2019. Zij hebben gezorgd
voor prachtige fietstochten met
leuke stops onderweg.
Dank zij hen kan het fietsjaar 2019
weer positief in de boeken.
Ga zo door.
Martien Jansen
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KERSTVIERINGEN 2019 IN DE RUCHTE.
Op dinsdag 10 december en donderdag 12 december
Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd. De vieringen
zijn op beide dagen hetzelfde. Aanvang 14.00 uur.
Er wordt een Kerstgedachte uitgesproken.
De Nagalm” verzorgt de muzikale omlijsting.
In de pauze krijgt u een worstenbroodje met een kop koffie /
thee aangeboden.
Na de pauze komt onze toneelclub “De
Gezellige Uurtjes” met het toneelstuk:

Tegen 17.00 uur hopen we de sfeervolle bijeenkomst af te sluiten met het
verloten van de kerststukjes, gemaakt
door onze kerstgroen-groep.
We willen graag weten op welke dag en hoeveel mensen er
komen. Daarom kunt u gratis kaartjes afhalen:
<<<<< Zie pagina 7 in dit Buukske
Toegang voor leden KBO Someren-Dorp
Alzheimer Café Peelland:
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dienstencentrum De Beiaard, Past. De Kleijnhof 21, Asten.
Programma dinsdag 3 december: 19.00 – 21.00 uur
Mantelzorg is vaak onmisbaar bij dementie.
In het Alzheimer Café Peelland is Karina Matser, coördinator
training van Samen Dementievriendelijk, te gast om bezoekers
te informeren over een dementievriendelijke gemeenschap.
Zij legt bezoekers aan de hand van herkenbare situaties uit hoe
mensen hulp kunnen krijgen uit de buurt.
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant
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EENZAAMHEID
Eenzaamheid is een gevoel,
heel moeilijk te beschrijven.
Het is als leven zonder doel,
wat niet te lang mag blijven.

Eenzaam zijn, dat is geen straf,
dat kan niemand jou verwijten.
Het leven gaat altijd op en af.
Dat kan zelfs voor jou pleiten.

Alleen zijn is een goede keus,
als je die rust eens wilde.
En je expres of serieus,
je levenstred verstilde.
Staat de deur in ’t leven op een kier,
je loopt van de ouderdom al krom.
Of denk je: ”Wat doe ik nog hier? ”
Dan leef je het leven juist andersom.
Duurt ooit de dag of nacht wat lang,
verlang je naar meer drukte?
Hoor je de stilte en ben je bang
dat alles niet direct gelukte?
Ook dat gevoel kan best weldadig zijn.
Dat terug zien op jouw leven.
Die rust zal dan genadig zijn;
je bent toch overeind gebleven.
Maar eenzaamheid is ook stil verdriet.
Je kunt niets meer aan jouw liefste vragen.
Geen mens die jouw problemen ziet,
en echt ”Je mag toch niet klagen?”
Maar telkens weer komt er een nieuwe dag,
dan zal je weer gelukkig zijn.
Zo af en toe somberen mag.
Je kunt niet steeds weer nukkig zijn.
.
En is het geluk dan weer gekeerd,
en dat kan zeker zinvol zijn.
Bedenk, ik heb weer wat geleerd.
De mens is in het echt maar klein.

Gedicht is van Jo van Deursen, Sonnehove
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DONDERDAG 14 NOVEMBER 14.00 UUR IN DE RUCHTE
Comfortabel blijven wonen in uw eigen
woning! Zie ’t Buukske nr. 10 blz 13.
Voorlichting WONEN MET GEMAK.
Voordracht van Piet Matheij en Wijnand Vermeulen van Wonen
met Gemak uit Deurne.
Na de pauze treedt TOFFEL VIER voor u op.
Elf mannen uit Asten, instrumentaal
begeleid door accordeonmuziek, een
drummer en een gitarist. Hun liederen
zijn meestal twee- en soms zelfs driestemmig!!!

UIT ETEN BIJ HOTEL CENTRAAL 28 NOVEMBER
Voorgerecht: soep keuze uit:
* Kalfsbouillon gevuld met soepvlees, kervel en tomaat
* Tomatensoep met preiringetjes en room
Stokbrood kruidenboter
Hoofdgerecht: keuze uit:
* Hoenderfilet
met een saus van rode port
* Victoriabaars met een witte wijn-citroen saus
* Runderstoof met champignons en zilveruitjes
Garnituur:
Seizoen groente
Gebakken aardappels
Friet
Rauwkostsalade
Dessert: voor alle gasten:
Bavarois van rood fruit, gel van frambozen en
amandel crumble++
Prijs € 18,95 ‘t Diner begint om 18 uur.
Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3, Someren
13
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VERSLAG OPENING VERENIGINGSJAAR /
ONTSPANNINGSMIDDAG 15 OKTOBER
Op de openingsmiddag van het verenigingsjaar mochten we
ongeveer 190 leden ontvangen in De Ruchte.
Het optreden van “De Nagalm” was degelijk met goed uitgevoerde nummers. Er was hoorbaar goed geoefend.
Vlak voor de pauze stonden er leuke Mierlose Kersenhoedjes
op het toneel.
Na hun eerste optreden werd er koffie/thee en een lekker stuk
vlaai gepresenteerd, deels gesponsord door bakker Van de
Mortel. Dat alles opgediend door onze onvermoeibare gastvrouwen.
Daarna werd er nog een uur doorgezongen door De Kersenhoedjes. Hun repertoire werd goed ontvangen door de aanwezigen. Bekende liederen werden hier en daar lekker meegezongen. Uit het vele applaus bleek de tevredenheid van de luisteraars.
De fijne reacties na afloop maken ons allen erg tevreden.
De bloemen van de dahliavereniging
zorgden ook dit jaar weer voor een vrolijke aankleding van alle tafels en het podium. Ook daarvoor onze dank.
De activiteitencommissie.
WIST U DAT…
→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet
bij Peter de Groot, 0493-440266.
→ er bij de ontspanningsmiddag op donderdag
14 november om 14.00 uur een interessante
uitleg is over Wonen met gemak door
Piet Matheij en Wijnand Vermeulen.
Daarna een optreden door “Toffel Vier”
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BEZOEK PSV STADION 28 SEPTEMBER 2019.
Grote belangstelling was er voor dit bezoek aan het PSV stadion.
Eindelijk heb je eens de kans om een kijkje te nemen achter de
schermen. Dit is een veelgehoorde uitspraak van enkele fervente
PSV supporters, die vandaag met de KBO de kans grepen om hun
favoriete club eens echt te bezoeken.
Ja, als gewone supporter mag je tegen betaling in het PSV museum
komen en mag je de PSV fanshop bezoeken om een duur shirtje of
jasje te kopen, maar nu was er de kans om het gehele stadion van
beneden tot boven te bezoeken.
Dus was het geen wonder dat er 25 enthousiaste KBO-ers (13 mannen, 12 vrouwen) stonden te popelen om tegen 10.00 uur de reis
naar Eindhoven te aanvaarden.
De chauffeurs kregen een lijstje met de hun toegewezen passagiers,
en na een kort welkomstwoord van Marjan Verdouw, werd de stoet
auto’s in beweging gezet.
Zonder problemen kwamen wij op het parkeerterrein Oost aan, vlakbij de hoofdingang en fanshop. Na een kaartje te hebben getrokken,
konden wij onze auto’s parkeren. Een korte voetreis bracht ons naar
de hoofdingang. Helaas hier geen rode loper of ontvangstcomité.
Twee aardige receptionisten wezen ons terug naar ons startpunt. De
PSV fanshop zou de plek zijn waar wij ons moesten melden.
Aldaar bleek ons bezoek gelukkig bekend te zijn en kregen wij onze
toegangspassen uitgereikt. Hiermee konden wij deelnemen aan de
PSV tour, deelnemen aan het lunchbuffet, het museum bezoeken en
zonder af te dingen 10% korting krijgen in de fanshop, bij aankoop
van een van de tienduizenden voetbalartikelen.
Het wachten was op de tourleider, want wij waren er iets te vroeg
aanwezig.….en het bleek een bekende Somerenaar te zijn, de heer
Henno Soeteman. Wie kent hem niet!
Met Henno voorop kregen wij alle afdelingen in het PSV stadion te
zien. Eerst natuurlijk het veld, waar de enorme lichtbakken de grasmat groen en gezond moeten houden in tijden van zongebrek.
Vanaf de grasmat en 360 graden rondkijkend, zie je pas hoe immens groot zo’n stadion is. En dan is het PSV stadion met 35.000
zitplaatsen nog maar een kleintje in voetballand (Bernabéu stadion 110.000…).
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Na in de dug-out even de rode lederen stoelen van de reservespelers te hebben gepast, mochten wij via de spelersingang richting de
kleedkamers….maar nu nog even niet, want het bezoek hieraan was
de ‘kers op de taart’ en die zou tot het laatst worden bewaard.
Met de trap drie verdiepingen omhoog en van bovenaf genieten van
het uitzicht over het veld en het stadion. Daarna twee verdiepingen
omlaag, waar wij een bezoekje mochten afleggen op de eretribune,
waar normaal het bestuur, sponsoren en genodigden mogen zitten.
Dikke leren stoelen, verwarming, eigen bar...nee, deze mensen die
hier de wedstrijd mogen aanschouwen zitten er letterlijk en figuurlijk
warmpjes bij.
Terug naar beneden naar de ‘Hall of Fame’, waar foto’s van alle
spelers van verleden tot heden (honderden) aan de muren hangen.
Ook de lange gang van wel honderd meter, waarlangs de historie
van PSV in woord en beeld van 1905 tot heden wordt uitgebeeld en
met foto’s en teksten wordt verduidelijkt.
Dan eindelijk het bezoek aan het ‘heilige der heiligen’ ...de kleedkamers. Eerst die van de tegenstander. Valt eigenlijk tegen. Simpele
houten stoeltjes en kastjes in een kille bijna vierkante ruimte. Je zit
niet behaaglijk op het stoeltje. Te weinig douches voor alle spelers.
Hier is sprake van een psychologische oorlogvoering, die al begint
voor de echte wedstrijd tegen PSV moet beginnen.
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Dan enkele tientallen meters verderop het domein van de PSV spelers. De gang naar de kleedkamer: een fonteintje voor iets lekkers,
bekertjes voor koffie of thee en iets verder een grote ronde kleedkamer. In een warme omgeving (veel rood,-.menig bezoeker denkt dan
direct aan een hoerentent …- op fraaie stoeltjes en dito kastjes, worden de heren voetballers verwend en van alle gemakken voorzien.
Ruime douches en toiletten, voldoende massage tafels en een eigen
inspeelhal om de spieren soepel te maken of te houden, alvorens
het veld te betreden. Een hemelsbreed verschil met de kille ruimte,
waarin de tegenstander zich op dat moment moet voorbereiden op
de wedstrijd.
En als je dan als bezoeker vanuit de kleedkamer naar de uitgang
loopt, begeleid door opzwepende muziek, en langzaam het voetbalveld nadert (en in gedachten het geluid van het enthousiaste publiek
hoort aanzwellen), dan gaat er toch een rilling door je lijf.
Menig jongensdroom komt hier alsnog uit.
Hongerig geworden door alle indrukken, worden we verzocht naar
de centrale uitgang te gaan en via een roltrap bereiken wij ’De Verlenging’, het restaurant op de eerste verdieping, waar wij van een
uitgebreide lunch genieten, met uitzicht op het veld. Na ruim een uur
te hebben gesmikkeld, heeft een ieder van ons de mogelijkheid nog
een bezoek te brengen aan het PSV museum en/of een aankoop te
doen, met 10% korting, in de Fanshop. Ons groepje maakt van
beide mogelijkheden gebruik en rond 15.00 uur gaan wij tevreden
met de auto terug naar Someren.
Ik, en met mij alle dames en heren, ja er waren veel dames deze
keer, kijken terug op een zeer geslaagde dag. Met dank aan de organisatie van de KBO en met dank aan Henno Soeteman, die niet
onder stoelen of banken stak dat de Rood-Witte kleur diep in zijn
hart zit opgesloten. Ik denk dat bij hem thuis slechts twee kleuren
zijn gebruikt om het interieur in te richten.
Een aanrader voor alle leden om de KBO-activiteiten die de club organiseert goed in de gaten te houden en daarvan gebruik te maken.
Dan kom je nog een ergens…..
Adriaan Swinkels
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VERSLAG LEZING ERFRECHT
Op 2 oktober hebben Anja Manders (Ervenenzo)
en René van Kaam (notaris) een lezing gegeven
over Erfrecht in De Huiskamer van De Ruchte.
Voor deze lezing was grote belangstelling, getuige de grote opkomst. De Huiskamer zat nagenoeg vol.
Aan de hand van diverse sheets werd de complexe materie
van erfrecht toegelicht. En dat was nodig. Uit de zaal kwamen
vele vragen en er ontstond een levendige discussie. Zeker omdat in 2013 de regelgeving van erfrecht is aangepast.
Onderwerpen die o.a. aan bod kwamen:
Verschil tussen een testament en een
levenstestament.
Hoe werkt een volmacht.
De fiscale aspecten van schenkingen.
Medische verklaringen.
De Wet langdurige zorg.
De presentatie werd ook op papier aan de deelnemers uitgereikt. Heeft u behoefte aan de digitale presentatie dan kunt u
die verkrijgen bij het secretariaat van de KBO Someren-Dorp.
Meer informatie kunt u opvragen bij:
• Mw. Mr. Anja Manders ( a.manders@ervenenzo.nl)
• Dhr. Mr. René van Kaam ( info@notarisvankaam.nl)
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WIST U DAT…
→ alle vrijwilligers in het zonnetje
worden gezet middels een
DANK JE WEL LUNCH op
donderdag 21 november.
Alle vrijwilligers krijgen een
persoonlijke brief.
→ U het mantelzorgcompliment kunt aanvragen tot 1 december
2019. Zie artikel in ’t Buukske van oktober 2019 op pagina 6.
→ Kaartverkoop voor alle activiteiten zoals Kerstvieringen, Seniorenbeurs in Veldhoven, de Passiespelen in Tegelen: zie pag 7.

DE HERFST HEEFT ZIJN INTREDE GEDAAN EN HOE ???
Het is donker, grijs en nattig weer.
Zelfs het Pompoenenfestival heeft
hierdoor te maken met een verminderde deelname. Het beoogde
herfstfestijn voor vele kinderen valt
in het water.
Maar wij senioren hebben gelukkig onze huiskamer. Lekker
warm met geurende koffie en een reeks aan mogelijke activiteiten en spelletjes die nodig uit de kast moeten.
Heb je last van dit donkere weertype, dan is De Huiskamer
meer dan een aanrader. Naast het actief zijn kunnen er ook
contacten worden gelegd of neem je gewoon iemand mee om
kennis te laten maken met het huiskamer-gebeuren.
Piet van den Bos.
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VRAGENVUUR MET HARRIE VAN VLERKEN
Naam: Harrie van Vlerken, 83 jaar
Waar geboren: In het ziekenhuis in Helmond,
opgegroeid op de Houtbroekdijk, daarna
Slievenstraat.
Getrouwd met: Riek van de Laar uit Lierop.
We hebben 1 dochter , 2 zoons en 10 kleinkinderen.
Werk: Boekhouder, procuratiehouder geweest tot mijn 42e jaar. Daarna horecadiploma’s gehaald voor
de manege van mijn broer. Dat beviel zo goed en ook Riek had
er veel plezier in dat we een eigen café zijn gaan zoeken.
In 1979 café “De Bruin” gekocht en samen met Riek een eigen
zaak begonnen.
Hobby’s: Handboog, biljarten en rikken.
Wat is het ergste/leukste wat je meegemaakt hebt:
Het ergste is de ziekte van Riek waardoor zij niet meer thuis
kan wonen. Het leukste waren de jaren samen met de kinderen, ons gezinsleven.
Zou je iets over willen doen in je leven: Nog een keer
“Het Wapen van Someren” opstarten, veel feesten, partijen
en gezelligheid. Altijd samen met Riek hard gewerkt, maar er
ook erg van genoten.
Wat doe/deed je bij de KBO: Ik organiseer met anderen op
woensdagmiddag het Prijsrikken en heb rikcursussen gegeven.
Jammer genoeg is daar niet genoeg animo voor.
Wat wil je nog kwijt: ik vind dat we een actief KBO bestuur
hebben, vooral de voorzitter is zeer actief.
Ik hoop gezond te blijven en hoop vooral voor mijn vrouw nog
een mooi leven voor zover dat mogelijk is.
Trudy & Marjan
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com
Hennie Vossen
Henny Claessens
Henny Goossens
Pieter Cattenstart
Cor van de Sande
Marjan Verdouw

Markt 2
Voorzitter
Dorpsstraat 20
Secretaris
Kerkstraat 46
Penningmeester
Pasakker 68
Hogaarde 14
Hoogertstraat 29

0493-494 541
0493-494 664
0493-495 942
0493-495 065
0493-492 005
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
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

0493-496 923
0493-491 309
0493-492 841
0493-492 558
0493-493 518
0493-694 957

www.kring-gemeente-someren.nl
Donateurs:
✓ In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie
Postel 27
✓ Hotel Centraal
Wilhelminaplein 3
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0493-492 061
0493-494 815
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