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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, overlijdensbe-
richten en opzeggingen kunt u contact opnemen met: 
Francien Boots,  Floreffestraat 36  5711 AD 0493-493 738 
 f.boots49@gmail.com 
 

 
 Deelname aan alle activiteiten van KBO-Someren Dorp 
 is altijd op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk.  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
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4 

VAN HET BESTUUR 

De donkere dagen zijn weer voorbij en de dagen beginnen nu 
echt wat langer te worden. Dan ziet de wereld er toch heel wat 
vriendelijker uit als je de gordijnen opendoet.  
We zijn het jaar begonnen met de nieuwjaarsreceptie die druk-
bezocht en heel gezellig was. 
Ook de ontspanningmiddag met Go For It was druk bezocht en 
een groot succes.  
Voor de komende tijd staan er weer veel gezellige activiteiten 
gepland. Meer hierover kunt u allemaal lezen in het Buukske.  
Wij hopen u te mogen zien op een van deze activiteiten. 

Hennie Vossen 

 
LIEDERENTAFEL. 

Zeker tot aan de zomervakantie is er elke 
derde zondag van de maand een liede-
rentafel in De Ruchte. 

De eerstkomende is op 16 februari om 
14.00 uur. De deuren gaan om 13.30 uur 
open en om 14.00 weer dicht. Dus graag 
op tijd binnen, want de deuren van De 
Ruchte zijn op zondag niet constant van 
buitenaf te gebruiken. 

Frans Cuunders presenteert veel bekende liedjes. Ook heeft hij 
een presentatie gemaakt met de liedteksten erbij. Er liggen ook 
lijsten met liedjes, om zelf een lied aan te vragen. Leeftijd en 
zangkwaliteit zijn van ondergeschikt belang.  
We hebben Carien Cranenbroek gevraagd om het geheel te be-
geleiden middels een praatje. Zie ook Buukske januari 2020 p.4 

De kosten voor KBO-leden zijn € 2,00, inclusief 1 kop koffie / 
thee. Niet-leden € 5,00.  

Voor een consumptie kunt u munten kopen in De Huiskamer. 
We hopen op een grote opkomst. U hoeft zich niet op te geven. 

Kom kijken, luisteren en vooral GENIETEN. 
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

 
† Mevrouw Henny Elshof-Giebels 20 nov 2019 
 Beerze 16  
† Mevrouw Truus Flupsen  21 dec 2019 
 Heikantstraat 19   
† Mevrouw Lies Verstappen-Heijligers 21 dec 2019 
 Waalseweg 8   
† De heer Piet van Lierop  28 dec 2019 
 Kerkstraat 45   
† De heer Toon Bouwmans  8 jan 2020 
 Ter Hofstadlaan 227   
† Mevrouw Nellie Driessen  8 jan 2020 
 Amstel 5   
† De heer Jan van Gerwen  9 jan 2020 
 Pasakker 7   
 
  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 
 

Welkom aan onze nieuwe leden: 

 Jos & Gonny Boss-van Bavel Molsterstraat 4 

 Antoon & Henriëtte Nijssen-van Vlerken Wolfsveld 25 

 Hans & Bernadet Volmering-Eichhorn Bosselerstraat 20 

 Clasien Deerns-van de Einden Melchertstraat 13 

 Toon & Nellie Wijnen-Swinkels Tuinstraat 23 

 Rita van Doren Dilmanshof 28 

 Jan van Oeffel Hoevenstraat 105 

 Roos Barten-Munsters Vlist 28 
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ONTSPANNINGSMIDDAG MET TONNY WIJNANDS. 

Op donderdag 13 februari om 14.00 uur komt troubadour Tonny 
Wijnands uit Deurne optreden! Hem kennende maakt hij er een 
gezellige muzikale middag van.  
Tonny weet als geen ander mensen voor zich te winnen. Met 
zijn stem, zijn liedjes en zijn humor. In een rechtstreeks contact 
met zijn publiek betrekt hij hen bij zijn optreden. Onder het 

motto: “Herkent u deze nog?” zingt Tonny alle-
maal bekende liedjes uit de tijd dat wij nog tie-
ners waren. Daarbij begeleidt hij zichzelf op zijn 
gitaar. Tonny slaagt erin om bijna alles van zijn 

publiek gedaan te krijgen zodat ze in be-
weging komen: zwaaien met de armen en 

intussen luidkeels meezingend. Niets is de 
aanwezigen teveel. Neem daarbij zijn 
grappige verhalen en anekdotes met een 

groot gehalte aan Brabantse humor en alle ingrediënten voor 
een fantastische middag zijn aanwezig.  
We hopen op een grote opkomst. 

Geen kaartjes nodig. Niet-leden € 5,00. 

Gelieve allemaal uw ledenpas mee te brengen. 



7 

WIST U DAT … 

→ Anita v.d. Geest-Buenen een Facebookcursus geeft op de 
woensdagen 4 en 11 maart van 09.30 tot 11.30 uur. Zie ’t 
Buukske van januari. 

→ op 9 april een dagreis georganiseerd wordt. Zie blz. 8. 
→ U uw KBO-lidmaatschapskaart meeneemt bij alle activiteiten. 
→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet  

bij Peter de Groot,  0493-440 266. 
→ op 25 februari de contributie automatisch geïnd wordt. 

→ Uit Eten op 5 maart is bij ’t Zunneke. Aanmelden: 0493-493738. 

→ als men de ledenpas echt kwijt is, men eventueel bij Peter Cat-

tenstart een nieuwe aan kan vragen.? 

→ Hobby-oproep. Kun je uren praten over je hobby (verzameling, 
bijzonder voorwerp, je talent en enthousiast kunnen vertellen 
over je breien, filmen, kleien, schilderen, tekenen, lassen?….): 
Geef je op om in het voorjaar van 2020 opgenomen te worden 
in de Hobby-route.  
Informatie: Henk Schroijen, 06 2440 7360 Someren-Eind.  
 

Computer problemen? Vragen over soft-
ware? Onze nieuwe naam word Digitaal 
KompAS (Asten/Someren) Vanaf februari 
vindt u ons voortaan iedere maandagoch-

tend in de Klepel in de Kerkstraat in Asten. Van 10:00uur  tot 
12:00 uur kunnen wij u gratis helpen met uw computerproble-
men (laptop, desktop, tablet en telefoon). Ook oude computer-
spullen gezocht: we gebruiken die om computersystemen sa-
men te stellen voor de minder bedeelde medemens. 

 

 
Aanmelden via: 

 0493 - 441 266 
Te bereiken van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur 
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DAGTOCHT HAPS EN VEGHEL 9 APRIL. 

We hebben deze keer een gezellige maar leerzame dagtocht 
gevonden. We gaan op 9 april naar Haps en naar Veghel. 
Kosten € 50,00 

We vertrekken om 8.30 uur vanuit de Ruchte naar Haps. 

Op het landhuis De Aalshof staat alles in 
het teken van ....eieren. In de gezellige 
entreeruimte worden wij ontvangen met 
koffie en zelfgemaakte appeltaart. Eige-
naresse Conny brengt ons op de hoogte 
van allerlei interessante kip- en ei-weet-
jes. Uiteraard hoort daar ook advocaat-

jes-proeven bij. Dat die lekker zijn, weet ik zeker, omdat ik die al 
een keer heb mogen proeven. 

Hierna vertrekken we om 11.45 uur vanuit Haps naar Veghel, 
De Noordkade. Om 12.30 uur kunnen we daar genieten van 
een heerlijke lunch. 

Tot 14.10 uur kunnen we zelf rondkijken in de leuke winkeltjes. 
De Jumbo Foodmarkt en Proeffabriek is hier in 2015 geopend. 

Om 14.15 uur  staan de gidsen klaar om ons mee te nemen 
naar het museum SIEMei (Stichting Industrieel Erfgoed Meierij). 

Zij leiden ons rond in dit grote museum en kunnen u alles ver-
tellen over wat u hier zoal kunt zien en beleven, zoals voorbeel-
den van de industriële- en ambachtelijke bedrijvigheid uit de 
Meierij.  

De collectie loopt uiteen van letterzetmachines, houtverspaan-
ders en een dragline, tot oude telefoontoestellen, gereedschap-
pen en een lintzaagmachine.  
U heeft na de rondleiding nog tijd om zelf wat rond te kijken. 
Om 16.30 uur weer naar Someren via een toeristische route.  

Onze voorzitter heeft deze erg leuke dagreis al ooit gedaan. 
 

           KAARTVERKOOP >>>>> 
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UIT ETEN DONDERDAG 5 MAART 
 

18.00 uur   € 18.95 p.p. 
 

*** Tomatensoep of runderbouillon  
*** Schnitzel met champignonsaussaus of zonnevis Picasso. 

Geserveerd met groente, salade en friet / aardappelgratin. 
*** Dame blanche of koffie of thee. 

Opgeven vóór 1 maart bij Francien Boots   0493- 493 738  
 

Francien Boots    0493- 493 738 

Marjan Verdouw   0493- 492 546 

 Hennie Vossen    0493- 494 541 
✓ Voor de dagtocht zijn er op 2 en 9 maart kaartjes te koop in 

De Huiskamer van De Ruchte tussen 10.30 en 11.30 uur. 

Gelieve uw ledenpas mee te brengen 

✓ Zoals u inmiddels weet, heeft u ons gemachtigd om het 

bedrag van uw rekening te innen.  

✓ Of aanmelden via kbo.someren.activiteiten@gmail.com. 

U krijgt dan een mailtje terug en dat is uw deelnamebewijs. 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmyshop.s3-external-3.amazonaws.com%2Fshop4122300.pictures.Naamloos-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2F4122300.mijnwinkel.nl%2F&docid=5zub9_YNyotBSM&tbnid=8f58r7VmfixHGM%3A&vet=10ahUKEwimjeeJu7DlAhWvM-wKHVvGDOoQMwhBKAAwAA..i&w=737&h=294&bih=684&biw=1252&q=kaartverkoop&ved=0ahUKEwimjeeJu7DlAhWvM-wKHVvGDOoQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.zunneke.nl/
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CARNAVALSZITTING  

 voor alle senioren van 
De Plattevonder, De Keijepaol, De Pompers  
De Meerpoel en De Kaauw Voetjes op 
 

De Ruchte: woensdag 19 februari aanvang: 19.30 uur 

Zaal open 19.00 uur. Informatie  0493-441 144 (De Ruchte)  

 
De 55-plus carnavalszitting wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
 
  

  
  
  
  



12 

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 12 MAART 2020   

Aanvang 14.00 uur in Cultureel Centrum De Ruchte,  
Laan ten Roode 71, 5711 GB Someren Tel. 0493- 441 144.  
 
AGENDA:  
1. Opening door de voorzitter, Hennie Vossen.  
2. Vaststellen agenda. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. (Afmeldingen)  
4. Notulen van de algemene jaarvergadering 14 maart 2019.  
5. Herdenking van de overledenen 2019.  
6. Jaarverslag van de secretaris over 2019.  
7. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 en be-

groting 2020. 
8. Verslag kascontrolecommissie door mevrouw Jo Sleegers-

van Bussel en Peter de Groot.  
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie + reservepersoon. 

10. Vaststelling contributie voor 2021.   
11. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn, Cor van de Sande en 
Henny Claessens-van Houts. Tot aanvang vergadering 
kunnen kandidaten zich aanmelden door een schriftelijke 
bereidverklaring, ondersteund met handtekeningen van 
tenminste 5 leden. Aanmelden vóór 5 maart via mailadres 
kbosomerendorp@gmail.com of via een bestuurslid. 

12. Rondvraag.  
13. Pauze met consumptie. 
15. Optreden Simone Slegers  
16. Sluiting ± 17.00 uur door de voorzitter.  
 

Secretaris, Henny Claessens-van Houts  

 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING OP 14-03-2019. 

1. Opening 
De vergadering wordt om 14.00 uur geopend door voorzitter Hennie 
Vossen. Ze heet de aanwezigen hartelijk welkom en speciaal de jubi-
larissen. Vervolgens verzoekt ze alle aanwezigen om de consumptie-
lijstjes in te vullen voor het pauzedrankje zodat deze kunnen worden 
opgehaald. Hierna worden alle vrijwilligers bedankt voor het vele 
werk dat het afgelopen jaar is verricht. Ook meldt ze, dat het afgelo-
pen jaar weer 74 nieuwe leden bijgeschreven zijn. Onze dank gaat 
uit naar het vele werk dat onze ledenadministrateur en penningmees-
ter hiervoor hebben verricht. 

2. Vaststellen agenda 
Er zijn geen agendapunten toegevoegd. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken 

4. Notulen van de Algemene vergadering van 15 maart 2018 
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5. Herdenking van de overledenen 
In 2018 zijn er helaas 58 leden overleden. Zij worden herdacht met 
een PowerPoint presentatie, samengesteld door Kees Veldpaus. De 
voorzitter dankt Kees voor de mooie presentatie. De presentatie 
wordt afgesloten met een mooi gedicht van onze voorzitter.  

6. Jaarverslag 2018 van onze secretaris 
Het verenigingsjaar 2018 was een goed jaar voor onze vereniging. Er 
zijn geen spectaculaire dingen geweest, zoals vorig jaar met het 60-
jarig bestaan. 
Vervolgens volgt een opsomming van problemen waar ons land voor 
gesteld wordt zoals de dividendbelasting, de debatten op het pensi-
oenstelsel, invoering van de privacywet en de vele problemen in de 
wereld, waardoor het wonen in het mooie Someren wordt ervaren als 
prettig en relatief rustig. 
Ook de nieuwe burgemeester wordt in het zonnetje gezet vanwege 
haar betrokkenheid bij de gemeente en de KBO. 
Speciale vermelding krijgt het diner voor alle inwoners van Someren 
die op de verjaardag van de burgemeester jarig zijn. Helaas is onze 
secretaris niet jarig op de betreffende dag. 
Ook heeft de gemeente flinke stappen gezet zoals op het 
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energiebeleid, de vernieuwde Kerkendijk, en er komt een dubbele ro-
tonde richting Asten. Een van de speerpunten van de gemeente dit 
jaar zal zijn de strijd tegen de eenzaamheid. Ook wordt er geconsta-
teerd dat de omzetting van Peel 6.1 naar de Peelgemeenten een po-
sitieve uitwerking heeft gehad, mede door de inzet van onze cliënton-
dersteuners en ouderenadviseurs. Men heeft regelmatig contact met 
de wethouder en de beleidsmedewerkers WMO van de gemeente en 
door ondersteuning van de KBO proberen we de klachten tot een mi-
nimum te beperken. De secretaris geeft ook uitleg over de KBO Kring 
Gemeente Someren. Over de goede samenwerking met wethouder 
Theo Maas en beleidsmedewerkster Lizzy Nijssen en over de woon-
visie, zoals die door de gemeente is gepresenteerd tijdens een ver-
gadering van het kringbestuur met de afdelingen, alsmede het aantal 
te bouwen woningen en de nieuwe woonvormen. 

Op 31 december 2018 telde de afdeling Someren-Dorp 1359 leden, 
1 erelid, 12 gastleden, 6 abonnees en 40 relaties. Er zijn 58 leden 
overleden zoals U reeds heeft kunnen zien. Er waren 27 opzeggin-
gen en er hebben zich 74 nieuwe leden aangemeld. Dit brengt het to-
taal op 1418. 
Er waren in 2018 52 leden die 80 jaar werden en 13 leden die de 
leeftijd van 90 jaar bereikten. De 90-jarigen werden door onze felici-
tatiecommissie bezocht.  
Ook worden de verslagen van alle werkgroepen voorgelezen, waarbij 
speciaal onze gastvrouwen in het zonnetje worden gezet vanwege 
hun verdiensten. Ook de activiteitencommissie, bestaande uit Fran-
cien Boots, Marjan Verdouw en Hennie Vossen, organiseert al jaren 
informatiebijeenkomsten, reizen, etentjes, excursies, cursussen en 
ontspanningsmiddagen. 
Henny wordt bedankt door de voorzitter voor het voortreffelijke ver-
slag. Een spontaan en warm applaus van een dankbaar publiek 
volgde. 

7. Financieel verslag 2018 en de begroting 2019 door de pen-
ningmeester 
Het financieel verslag wordt getoond op een groot scherm. 2018 gaf 
een klein negatief saldo, volgens de begroting voor 2019 wordt een 
klein overschot verwacht als er geen aparte dingen gebeuren. Kees 
Veldpaus wordt bedankt voor de goede uitleg en natuurlijk voor het 
vele werk. Hij kreeg een warm applaus voor de goede uitleg. De 



15 

contributie blijft voor 2020 op 20 euro. Wel wordt bekend gemaakt 
dat, gezien de stijgende kosten en de bezuinigingen, de contributie 
m.i.v. 1 januari 2021 waarschijnlijk wordt verhoogd. 

8. Verslag Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat uit mevrouw Jo Sleegers-van Bus-
sel en de heer Adriaan Swinkels. 
In januari 2019 hebben zij ten huize van de penningmeester controle 
uitgevoerd. Zij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd en 
geven de penningmeester een compliment voor het gevoerde finan-
ciële beleid. Ze stellen daarom de vergadering voor om de penning-
meester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit 
wordt met groot applaus ontvangen. Mevrouw Sleegers overhandigt 
het verslag aan het bestuur en de commissie wordt door de voorzitter 
bedankt voor hun beider inzet. De vraag van mevrouw Sleegers 
waarom de afdracht van de contributie aan de KBO-Brabant zo hoog 
is, wordt door het bestuur beantwoord. KBO-Brabant staat ons onder 
andere bij met raad en daad en alle cursussen en bijscholingen wor-
den door hen georganiseerd en bekostigd. Ook opereren ze op lan-
delijk niveau. Namens de Kring wordt mede verteld, dat deze af-
dracht de volledige aandacht krijgt tijdens de bijeenkomsten met 
KBO-Brabant. 

9. Benoeming nieuwe kascommissie 
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2019 wordt gevormd door 
mevrouw Jo Sleegers en de heer Peter de Groot. 

10. Vaststelling contributie 2020.  

De contributie voor 2020 blijft gehandhaafd op € 20,- p.p.. 

11. Bestuursverkiezing 
Omdat onze penningmeester Kees Veldpaus en onze voormalige  

coördinator ouderenadviseur Carla Jansen, nu coördinator bezoeken 
90-jarigen, beiden de volledige termijn van 9 jaar hebben volge-
maakt, moeten voor hen opvolgers worden benoemd. Beiden worden 
uitvoering bedankt door onze voorzitter Hennie Vossen en door de 
voorzitter van de KBO Kring Gemeente Someren die tevens de zilve-
ren KBO speld en de oorkonde uit mag reiken. 

Ook Marjan Verdouw, onze webmaster heeft de verkiezingstermijn 
van 3 jaren bereikt. Zij wordt met volledige instemming van het pu-
bliek herkozen voor de komende 3 jaar. 
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Met hand opsteken worden daarna Henny Goossens als penning-
meester en Pieter Cattenstart als ledenadministrateur door de verga-
dering benoemd. 
Symbolisch wordt er door Kees Veldpaus een lege portemonnee 
overhandigd aan de nieuwe penningmeester Henny Goossens.  
Onder daverend applaus nemen Kees Veldpaus en Carla Jansen af-
scheid van de bestuurszetel en worden de nieuwe bestuursleden 
verwelkomd. 
Beide nieuwe bestuursleden stellen zich vervolgens voor aan de ver-
gadering. 

12. Rondvraag 
Op een vraag uit de zaal betreffende de komende contributieverho-
ging wordt geantwoord dat deze mede wordt veroorzaakt door de 
aangekondigde contributieverhoging vanuit KBO-Brabant. 

13. Pauze met consumptie  

14. Huldiging van leden die 25 jaar lid zijn 
In 2018 waren er 4 jubilarissen te weten de twee dames An Rein-
ders-Rutjens en Door Driessen-van Heugten. Beiden konden niet 
aanwezig zijn en zijn vanochtend thuis bezocht, en de heren Antoon 
van de Moosdijk en Jan van Gerwen. Zij zijn beiden wel aanwezig op 
de jaarvergadering. Zij krijgen een oorkonde uitgereikt door Hennie 
Vossen en bloemen van Henny Claessens. Er worden ook foto’s ge-
maakt door Eric Driessen. 

15.Presentatie foto’s en film door Kees Veldpaus 
Ook dit jaar is er weer een mooie presentatie gemaakt van de vele 
activiteiten in het afgelopen jaar. Onze voorzitter bedankt Kees voor 
het vele werk dat hij in deze presentatie heeft gestoken. 

16.Sluiting 

Na wat mededelingen van huishoudelijke aard sluit voorzitter Hennie 
Vossen onder dankzegging en een welgemeend “’wel thuis” om 
17.00 uur de vergadering. 

Notulist Cor van de Sande 
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VERSLAG ROCKING JOJO EN ZOO(N) BART – GO FOR IT. 

Wat een leuke middag is dit geworden 
zeg. Onze voorzitter Hennie Vossen zei 
het al bij de aankondiging van Rocking 
Jojo: “Ga zitten genieten!” Je denkt bij ie-
der liedje: “Oh jee, hoe oud was ik 
toen…. en waar was ik toen??“ 

Ze openden met een paar geweldige 
songs: The Beatles, The Shadows, Elvis 
Presley, Cliff Richard, The Dire Straits, 
The Rolling Stones. Speciaal voor Ome Piet op de voorste rij, 
speelden en zongen ze een nummer van The Bee Gees.  

En ja, iedereen kwam na een aantal nummers los. Jo zelf ook, 
greep naar zijn gitaar en speelde geweldig mee met het vak-
kundige gitaarwerk van zijn zoon Bart. 

De handen gingen op elkaar, er werd meegezongen, de hoof-
den wiegden mee op de muziek en menig beentje zat mee te 
wippen op het ritme van deze twee rasartiesten.  
Jo speelde vroeger in allerlei bandjes en vooral met zijn Red 
Angels. Bart vervangt nu de hele band en dat gaat hem hart-
stikke goed af. 

De mensen hadden het zo 
naar hun zin gehad, dat ze 
op het laatst in de polo-
naise meegingen op de  
muziek van Jo en Bart.  Jo 
vond dat ze nu genoeg 
hadden gezeten en het tijd 

werd om uit die luie stoel te komen. Dat lieten ze zich dus echt 
niet zeggen en een groot gedeelte maakte daar gebruik van.  

Een geslaagde en gezellige middag, met heel wat jeugdsenti-
ment….. Geweldig Jo en Bart, jullie mogen nog een keertje te-
rugkomen. We voelden ons weer JONG !!!   

Trudy Hasselman 
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VRAGENVUUR MET GERARD LENSSEN 

Naam: Gerard Lenssen  
Leeftijd: 94 jaar. Geboren in Breugel, zoon van de molenaar. 
Na de Lagere School ging hij naar het internaat van de fraters 
van Tilburg, daarna 4 jaar naar het seminarie in Helmond. 
Toen naar de HBS. Daar kwam Gerard 
(17 jaar), iedere dag langs de wasserij. 
Hij bracht op dinsdag de was van een 
familie weg en ging die op zaterdag 
weer ophalen. Een mooi meiske deed 
dan steeds de deur open. Zo ontstond 
een mooie romance die bijna 70 jaar 
zou duren. De vrouw van Gerard is 10 
jaar geleden overleden. 
Getrouwd met: Sjan van den Akker 
Werk: In 1945 moest Gerard naar In-
donesië, hij werkte toen op de admi-
nistratie van de zuivelfabriek van Son, waar hij na Indonesië te-
rug kon komen. 
Plotseling kwam een aanbieding om een modezaak te begin-
nen. Zij kochten toen het pand in de Postelstraat, waar nu de 
fietsenwinkel Meulendijks in zit. 
Na een paar jaar kochten ze de grond naast deze winkel, en 
zijn daar een winkel met huis gaan bouwen.  
Daar woont Gerard nog steeds. 
Kinderen: Gerard en Sjan hebben 7 kinderen gekregen, twee 
meisjes zijn overleden, de andere kinderen komen nog allemaal 
regelmatig thuis en een paar wonen er in Someren.  
Samen hebben ze 8 kleinkinderen  
Hobby’s: Bridgen, fietsen, autoritjes, terrasje, virtueel reizen 
maken op zijn Ipad. 
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt: Geboorte van 
het eerste kind en de terugkomst uit Indonesië, zodat ik ieder-
een na twee jaar weer terug kon zien. Sjan had 2 jaar lang, ie-
dere dag een A4 vol geschreven, dus het verlangen was groot. 
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Zou je iets over willen doen in je leven: Ik heb een goed le-
ven gehad, dus het is goed zo. 
Wat doe je bij de KBO: 40 jaar geleden heeft meneer Ver-
berne, de toenmalige voorzitter en mijn overbuurman, mij lid ge-
maakt.  
Ik word voor dit 40-jarig lidmaatschap de komende maand ge-
huldigd.  
Trudy & Marjan 
 

 

KIENEN 

Maandag 2 maart zijn 
alle kienlustigen  

weer welkom 

vanaf 13.30 uur in  

De Huiskamer van 
De Ruchte. 
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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 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  0493-492 558 
Jan Lommen janlommen1936@gmail.com 0493-492 669 
Tjeu Swinkels tjeu.bets.swinkels@gmail.com 0493-490 705 
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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