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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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AGENDA 

Door de strengere maatregelen zijn inmiddels alle activiteiten 
komen te vervallen. Aangezien ’t Buukske eerder gemaakt 
wordt, lopen we soms achter de feiten aan.  
 

Houd daarom de berichten in de media en zeker de KBO-
website goed in de gaten. Want in deze onzekere tijden kan 
het zomaar anders worden... 
 

   Wat wél doorgaat: 
 

Zaterdag 05 dec Sinterklaas en surprise-
              avond 

 Vanaf 09 dec Aan huis bezorging  
              van peperkoek en ???? 
 

 
Dinsdag  15 dec Siris TV kersttoneelstuk-1 14.00 uur 
Woensdag 16 dec Siris TV kersttoneelstuk-2 14.00 uur 

 
  

Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag  
Aanleveren vóór donderdag 03 december 2020! 
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VAN HET BESTUUR 

Alweer het laatste Buukske van het jaar 2020. Het was een jaar 
wat voor velen van u heel zwaar is geweest door alle beperkin-
gen. We kijken liever niet terug naar de afgelopen maanden en 
hopen dat het nieuwe jaar er anders uit gaat zien. Dat we el-
kaar weer kunnen ontmoeten en de activiteiten weer opgestart 
kunnen worden. Maar we zullen toch voorzichtig moeten blijven 
want dit virus zal ons niet zo snel verlaten. 
Helaas kunnen de Kerstvieringen dit jaar ook niet doorgaan. 
Maar samen met de medewerking van Siris kunt u toch genie-
ten van twee toneelstukken uit voorgaande jaren. Deze worden 
uitgezonden op 15 en 16 december om 14.00 uur.  
De bezorgers, die bij u altijd ‘t Buukske in de bus stoppen, ko-
men u dit jaar weer verrassen met een heerlijke peperkoek en 
ook nog een fleurige attentie. Vanaf 9 december gaan de be-
zorgers op pad en brengen dit bij u thuis. 
Of we dit jaar een informele nieuwjaarsreceptie kunnen houden, 
is nog heel onzeker. Hierover leest u meer in het volgende 
Buukske dat uitkomt op 23 december. 
Geniet van de toneelstukken op Siris en de voorbereidingen 
van de feestdagen. 
Maar pas goed op jezelf en blijf vooral gezond. 
 

Namens het bestuur, 

Hennie Vossen 
 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN. 

De chauffeurs van AutoMaatje Asten-Someren rij-
den weer. Er zijn wel extra voorwaarden aan ver-
bonden: zo is het dragen van mondkapjes tijdens 
de rit door chauffeur én deelnemer verplicht. Ook 
moeten beide partijen (uiteraard) klachtenvrij zijn! 

 

Rit aanvragen >>>>>  0493-441 266. 
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 u. 
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LEDENNIEUWS 

GEDENKEN WIJ ONZE DIERBARE OVERLEDENEN 

† De heer Jo Ceelen  
 Dillerstraat 21  07 okt 2020 
† De heer Cor van Otterdijk 
 Beatrixlaan 11  29 okt 2020 
† Mevrouw José Kuipers – van den Nieuwenhof  
 Looijerstraat 4  01 nov 2020 
  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 Echtpaar Toon en Wendy Bakermans – Rijntjes 
   Keizerweg 01 

 Echtpaar Ton en Maria Vinken – De Corte 
Munnekenstraat 74 

 Mevrouw Francé Claessens 
Pasakker 44 

 Echtpaar Theo en Ria van Heugten - Hurkmans 
Munnekenstraat 19  
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JAARVERGADERING KBO 2020. 

Een vreemde tijd van het jaar (oktober) om een jaarvergadering 
te houden. Vanwege de corona is deze nu -een dik half jaar la-
ter en in gewijzigde vorm- toch nog door kunnen gaan.  
Een twaalftal leden op corona afstand en het bestuur in twee 
rijen achter elkaar, zitten dit keer bijeen in de Huiskamer van de 

KBO. We beginnen met een lek-
kere bak koffie en een plak koek bij 
de deur en nadat iedereen zijn 
plaats heeft ingenomen, is het 
woord aan voorzitter Hennie Vos-
sen, om iedereen welkom te heten 
en met het jaarverslag te beginnen. 
Dat neemt secretaris Henny Claes-

sens voor haar rekening, waarna Pieter Cattenstart de ledenad-
ministratie bespreekt. Henny Goossens (penningmeester) doet 
eveneens een boekje open over de KBO-euro’s. En ter afslui-
ting geeft Peter de Groot (kascontrole samen met Jo Slegers) 
zijn zegen over die financiën.  
De aftredende bestuursleden, Henny Claessens en Cor van de 
Sande, worden met overweldigende meerderheid van stemmen 
herkozen voor een volgende periode in het bestuur.  
Na een klaterend applaus van het publiek sluit de voorzitter 
deze jaarvergadering en geeft Henny (die van de penningen) 
Goossens nog een rondje: koffie met worstenbroodje toe.  
 

Een zeer korte, snelle en to-the-point jaarvergadering die we 
onder deze omstandigheden hopelijk nooit meer mee zullen 
maken. Alhoewel... één voordeel: het was zo gepiept.  
 

Trudy Hasselman, deelnemer aan deze jaarvergadering.  
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WIST U DAT … 

→Wij het wel heel fijn vinden als u veranderingen in uw adres en 
emailadres aan ons doorgeeft. Dit is ook belangrijk voor de 
distributie van t Buukske en de ONS. 
U kunt dit doorgeven aan onze ledenadministrateur: 
0493-495 065 Pasakker 68 of kbosomerendorp@gmail.com 

→U de ONS actueel nieuwsbrief digitaal kunt ontvangen. U kunt 
zich via www.KBO-Somerendorp.nl aanmelden. 

→U zó een afspraak kunt maken voor een eventuele corona-
test: Bel 0800-1202 als u milde coronaklachten heeft. U kunt 
zich (gratis) laten testen bij een GGD in de buurt. 

→Het bestuur de bijeenkomst voor de vrijwilligers heeft uitge-
steld naar voorjaar 2021. 

→U nog steeds terecht kunt voor vragen over computer of tablet 
bij Peter de Groot,  0493-440 266. 

→U via de link https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine interes-
sante artikelen kunt openen uit ONS KBO-Brabant magazine:  

 
  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
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Notulen Algemene Jaarvergadering 

op 27 oktober 2020. 

1.  Opening door de voorzitter. 

De vergadering wordt geopend door voorzitter Hennie Vossen. 

Zij heet de aanwezigen van harte welkom. Door de voorzitter 

wordt uitgelegd waarom deze Algemene Jaarvergadering in 

deze sobere en minieme setting plaatsvindt. Ook wordt aange-

geven dat in deze zware coronatijd de activiteiten bijna geheel 

zijn stopgezet en dat vooral de eenzaamheid voor onze leden 

en alle andere ouderen erg zwaar is. 

2.  Vaststellen van de agenda voor deze vergadering. 

Er zijn geen nieuwe agendapunten toegevoegd. 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

4.  Notulen van de Algemene Vergadering van 14 maart  

  2019. 

Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

5.  Jaarverslag van 2019 van onze secretaris. 

We leven momenteel in een onvoorspelbare tijd met terecht 
veel bezorgdheid onder de ouderen. Vandaar dat we vandaag 
een verkorte versie van het jaarverslag van 2019 presenteren. 
We leggen ons daarom enkel toe op de noodzakelijke medede-
lingen, te weten het jaarverslag, de jaarrekening, mededelingen 
over de contributie en de benoeming van de bestuursleden.  
Helaas, het is even niet anders. 
Het verenigingsjaar 2019 is voor onze vereniging wederom een 
goed jaar geweest. Met veel leuke, goed bezochte activiteiten 
en goede kritieken. 
Ook hebben we dit jaar 77 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Onze vereniging is ook het afgelopen jaar gezond gebleven en 
dat willen we graag zo houden. Onze dank gaat daarvoor speci-
aal uit naar onze ledenadministrateur Pieter Cattenstart en 
onze penningmeester Henny Goossens.  
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Ons bestuur. 

Ons bestuur bestaat momenteel uit 6 personen: 
Hennie Vossen – de Koning, voorzitter 
Henny Claessens – van Houts, secretaris en 2e penningmees-
ter, Henny Goossens, penningmeester en 2e ledenadministra-
teur, Pieter Cattenstart, ledenadministrateur,  
Marjan Verdouw – van Gennip, webmaster en 2e secretaris, 
Cor van de Sande, vicevoorzitter. 
 

Aftredende bestuursleden waren Kees Veldpaus en Carla Jan-
sen – Lammers. Zij waren niet herkiesbaar vanwege de maxi-
male zittingsperiode van 9 jaar. Ze werden onderscheiden met 
een oorkonde en een speldje voor hun bewezen diensten. 
Carla Jansen is nog steeds werkzaam als coördinator van de 
bezoeken aan de 80-jarigen. 
 

Jubilarissen. 

Gelukkig was corona nog niet actief toen wij onze jubilarissen 
hadden uitgenodigd op 5 februari in onze Huiskamer. Wij heb-
ben 19 jubilarissen mogen feliciteren en hen een oorkonde uit-
gereikt voor het bereiken van 25 jaar lidmaatschap. Eén jubila-
ris was zelfs 40 jaar lid en werd onderscheiden met de Zilveren 
KBO-Speld. Een bosje bloemen maakte deze felicitatie com-
pleet. Foto’s van deze feestelijke huldiging zijn te zien op onze 
website. 
 

Contributie. 

De contributie is en blijft voor het jaar 2021, € 20 per lid per 

jaar. 
 

Ledenadministratie. 

Op 1 januari 2019 telde de afdeling Someren Dorp 1382 ge-
wone leden, 2 ereleden en 39 relaties. Deze laatste zijn b.v. 
onze adverteerders. Zowel onze leden als relaties staan inge-
schreven bij KBO Brabant. Er zijn in 2019 45 leden overleden, 
14 opzeggingen en er zijn 77 nieuwe leden aangemeld. Dit 
brengt het totaal op 1434 leden per 31 december 2019.  



14 

Er waren in 2019 68 leden die 80 jaar werden en 20 leden die 
90 jaar werden. 
Elk voorjaar wordt er een kennismakingsavond georganiseerd, 
waarin het bestuur wordt voorgesteld aan de nieuwe leden en 
omgekeerd. Ook wordt gesproken over hoe de KBO werkt en 
wat zij allemaal doet voor onze leden. 
 

Overleden leden. 

In 2019 zijn ons helaas 45 leden ontvallen. Zij hebben allen een 
eervolle vermelding gekregen in ’t Buukske. Ook hiervan kunt u 
de vermeldingen teruglezen in de Buukskes en op onze website 
www.kbo-someren.nl. 
 

Geachte vergadering, 

Aan het eind van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen, die dit 
jaar wat te vieren heeft gehad, nogmaals van harte feliciteren. 
En al diegenen die op wat voor manier dan ook, te maken heeft 
gehad met overlijden of anderszins een verdriet te verwerken 
heeft, veel sterkte toewensen. De secretaris bedankt alle adver-
teerders in ‘t Buukske, de Gemeente Someren, de Rabobank, 
De Ruchte en allen die hebben bijgedragen aan een goedlo-
pend KBO Someren Dorp. 
Een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers, die zich 
hebben ingezet, ongeacht waarvoor en hoe, zij kunnen samen 
met KBO Someren Dorp terugkijken op een geslaagd vereni-
gingsjaar 2019. 
 

6.  Financieel verslag van de penningmeester over 2019 

  en begroting 2020. 

De financiële positie van de KBO Someren Dorp is gezond. We 
hebben met een totaalbudget van bijna € 50.000,-. met een licht 
positief saldo van € 802,-. af kunnen sluiten. Met licht verlies 
van € 323,-. euro in 2018. 
 

Nieuwe beleidslijnen. 
✓ Zo min mogelijk contante transacties. 

http://www.kbo-someren.nl/
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✓ Zowel de contributie als ook de kosten voor activiteiten incas-
seren met Euro-incasso. 

✓ Geen kasboek. Alles gaat via de bank onder begeleiding van 
een boekstuk of declaratie. 

✓ Transacties boven de € 2.000,-. uitsluitend met twee handte-
keningen. 

✓ Maandelijks overleg met het bestuur over de exploitatie met 
fiattering van onze voorzitter. 

✓ De bestuursleden krijgen uitsluitend een onkostenvergoeding. 
✓ De vrijwilligers krijgen eenmaal per jaar een cadeautje bij de 

bedanklunch. 

UBO-Onderzoek. 

De RABO Bank heeft een UBO-onderzoek verricht ter voorko-
ming van het gebruik van contact geld voor witwassen en/of cri-
minele activiteiten. 
Er zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen. 
 

Afdracht KBO. 

In 2019 was het substantieel bedrag € 16.201,-. Op een sheet 
wordt getoond waar KBO Brabant deze gelden aan besteedt. 
 

Contributie. 

Binnen KBO Kring Gemeente Someren is er consensus om de 
contributie in 2022 te verhogen tot € 25,-. per lid. 
 

7.  Verslag kascontrolecommissie door  

  mevrouw Jo Sleegers-van Bussel en Peter de Groot. 

De kascontrolecommissie bestaat uit Jo Sleegers-van Bussel 
en Peter de Groot. Zij hebben op maandag 27 januari 2020 ten 
huize van de penningmeester en in aanwezigheid van de secre-
taris controle uitgevoerd. Zij hebben tijdens het onderzoek geen 
onregelmatigheden geconstateerd. Ze stellen daarom de verga-
dering voor om de penningmeester en het bestuur te decharge-
ren voor het gevoerde beleid. Dit wordt met applaus ontvangen. 
De heer Peter de Groot overhandigt het verslag aan het bestuur 
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en de commissie wordt door de voorzitter bedankt voor hun bei-
der inzet. De kascontrolecommissie vraagt het bestuur de hoge 
bijdrage aan de KBO Brabant nog eens te evalueren. Vooral, 
wat krijgen we voor dit geld en of kunnen we dit zelf goedkoper. 
Hierna wordt een sheet getoond met alle activiteiten van KBO 
Brabant en wat men voor de bijdrage terugkrijgt. Het dagelijks 
bestuur en met name de penningmeester wordt gecomplimen-
teerd met het gevoerde financiële beleid in het verenigingsjaar 
2019 en de administratieve vastlegging hiervan. 

8.  Benoeming nieuwe kascommissie. 

De nieuwe kascontrolecommissie voor 2020 wordt gevormd 

door mevrouw Katrien van de Rijdt en de heer Peter de Groot. 

9.  Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar: Henny Claessens – van Houts en 
Cor van de Sande. Beiden worden door de vergadering aan-
vaard voor een nieuwe periode van 3 jaar. 

10. Rondvraag. 

Tijdens de rondvraag wordt er nog eens ingegaan op de hoge 
bijdrage aan KBO Brabant. Er wordt geopperd om dit eens te 
onderzoeken. Er zijn Kringen die zich hebben afgezonderd van 
KBO Brabant.  

11. Sluiting. 

Onder het genot van een worstenbroodje en een kopje koffie 
sluit voorzitter Hennie Vossen onder dankzegging en een wel-
gemeend “wel thuis” deze toch wel bijzondere en aparte verga-
dering. 

Cor van de Sande, notulist 
 

 UITSLAG ACTIE Rabo ClubSupport  
 

We ontvingen maar liefst   €  1341,59  

 

Bedankt voor uw stem op de KBO!  
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VERVOLG WIST U DAT… 

→De kersttoneelstukken van voorgaande jaren door SIRIS-TV op 
15 en 16 december vanaf 14.00 uur worden uitgezonden. 

→In het decembernummer van ONS weer informatie gegeven 
wordt over voordelen van de KBO. Zoals hoe u uw contributie-
bijdrage kunt terugkrijgen als u bij VGZ -ook aanvullend- verze-
kerd bent. Of kortingen bij Centraal Beheer verzekeringen.  

 Houd de website in de gaten: www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel 
→Er een goed alternatief is opgezet als vangnet voor het Open-

baar Vervoer (OV). Dat is de regiotaxi. Informatie daarover vindt 
u op de website van Bravo: 

 www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov. 
→Middenin het novembernummer van de ONS een folder is ge-

voegd van de politie met TIPS over veiligheid in huis en hoe je 
oplichting bij gebruik van telefoon, pc of tablet kunt voorkomen.  

→Voor hen die 75 jaar worden en hun rijbewijs willen behouden 
op tijd een gezondheidskeuring moet worden aangevraagd.  

→Er nieuwe informatie beschikbaar is bij welke keuringsarts u 
(goedkoop) terecht kunt. Zie https://www.kring-gemeente-some-
ren.nl/files/2020/01/Adressen-Rijbewijskeuring.pdf  

 

VOEDSELPAKKETTEN 

Evenals andere jaren zamelt de voedselbank weer kerstpakket-
jes in. Nog steeds zijn er mensen waar uw pakket méér dan 
welkom is. Wilt u er bij het samenstellen liever géén glaswerk 

bij doen? Onder het motto:  
“GEEF OM ELKAAR…” wordt u uitge-
nodigd om uw pakket zélf te komen 
overhandigen aan medewerkers van 
de Voedselbank. Dit kan van maan-
dag 07 t/m zaterdag 19 december op 
het adres AMBACHTEN 9, ingang 
zijde EXSSOM.  

Let wel op de tijdstippen: op werkdagen in de vooravond tussen 
18.30 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  
Dank u wel bij voorbaat!       GOED DOEN! DOET GOED!    

http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
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PUZZEL VAN ONS 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponde-
rende nummer.  

De oplossing van puzzel 12, december 2020, graag mét uw ge-
gevens vóór 06 december 12.00 uur inleveren bij één van de  

redactieadressen (p.2) of via redactiekbosomeren@gmail.com. 
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Horizontaal: 1 kampioen 6 fameus 12 gehoorzaal 13 boomvrucht 14 
loofboom 16 bergweide 18 achterkant v.d. hals 19 droog (van wijn) 21 
langspeelplaat 22 tweewielig voertuig 24 mobiele eenheid 25 aanwij-
zend vnw. 26 uurwerk 27 vreemde munt 28 extra large 30 loofboom 
31 Romanum Imperium 33 luitenant 34 rang 37 sinds 40 ik 41 grote 
papegaai 42 middel 45 gelijkspel 48 stoomschip 49 en dergelijke 50 
en volgende 51 ter inzage 53 jockeypet 54 schuifbout 56 aanhanger 
57 hectare 58 iedereen 59 gouden tientje 60 vlaktemaat 62 glorie 63 
grappenmaker 65 afslagplaats bij golf 66 naar mens 68 motorrijtuig 70 
dagdromer 71 irriteren. 

Verticaal: 1 overvloed 2 drinkbakje 3 vandaag 4 op de wijze van 5 
liefdegift 7 werklust 8 vrouwenkleding 9 onderofficier 10 gravure 11 
leerkracht 15 hechtlat 17 seinalfabet 18 Europese taal 20 muggen-
larve 23 buislamp 29 toverkunst 32 rij 35 bijbelse vrouw 36 zangnoot 
38 waterkering 39 ondersoort 42 Russische vorst 43 leerkracht 44 man 
van adel 45 motief 46 linie 47 verdieping 48 werktuig 52 inwonend 55 
namelijk 61 getal 62 tijdperk 64 deel v.e. boek 65 insect 67 motorraces 
69 overdreven. 

PRIJSWINNAARS PUZZEL NOVEMBER.  

Na loting uit 24 deelnemers met het goede antwoord:  
Jan Hurkmans, Laan ten Roode 24;  
Nellie van de Laar-Salmans, Dillerstraat 1;  
Nelly van Heugten, Berkel 8;  
Nelly van Galen, Middelstraat 15;  
Anneke Verberne, De Weerden 19/A.  

De prijzen zijn inmiddels bezorgd. De boeken zijn op.  
Bij komende puzzels worden enkele andere prijsjes verloot. 

 

 

Trek vandaag iets positiefs aan.  

Dat past altijd! 

 

Geluk kun je vermenigvuldigen  

door het te delen !!!  
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LEUKE SPREUKEN MINI-PAGINA 

Ik word met de dag knapper… 

Nu al zin in morgen! 
 
 

Ik ben maar weer opgestaan, want dat 
slapend rijk worden is me  
vannacht wéér niet gelukt… 
 
 

Het leven is als een frikandel... 

Je moet het zelf speciaal maken! 
 
Kijk eens om je heen, overal is iets leuks te zien….. 

 

Denk aan wat je nú kunt. Niet aan wat je vroeger kon.  
 

Ik zou graag de lotto winnen. Gewoon… 
om te kijken hoeveel familie ik eigenlijk heb.  

  
 

 



22 

VRAGENVUUR MET RUUD JANSSEN 

Naam en leeftijd: Ruud Janssen, 71 jaar. 
Waar ben je geboren: In Sittard  
(3 maanden gewoond), verhuisd naar  
Kerensheide en nog later naar Geleen. 
Hoe kwam je Someren: In 1973 bij de 
DAF gaan werken en toen in Someren 
gaan wonen. 
Beroep: Gewerkt bij de DAF en van alles 
doorlopen, technisch medewerker, ser-
vice, onderdelen en ik eindigde op de Ver-
koopafdeling.  
Getrouwd: Met Ria Silverentand en we hebben twee kinderen en 
vier kleinkinderen. Anja heeft een zoon Siem en Tonnie heeft 3 
kinderen: Isabelle (14 ), Ellemijn (12) en Victor (9 jaar).  
Waar komen je ouders vandaan: Uit Baarlo, vader werkte bij de 
Staatsmijnen. 
Hobby’s: Fotografie, fotoalbums maken, werken met Photoshop, 
puzzelen, krimi’s kijken en lezen. 
Het leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt: Overlijden 
van mijn ouders. En altijd last gehad van mijn dyslectisch zijn. 
Wil je nog iets overdoen: Alles, behalve mijn studietijd. 
Perfecte dag voor jou: Ontbijtje, krantje en lekker wandelen, net 
alsof ik vleugels heb, als ik een goede dag heb…. 
Wat doe je bij de KBO: Voorpagina maken van ’t Buukske en 
foto’s en collages mooi maken.  
Hoe kwam je bij de KBO: Door Kees Veldpaus gevraagd om ad-
vertenties en zo meer op te pimpen. 
Wat wil je veranderen bij de KBO: Op zich niet veel maar wel 
met de tijd meegaan. 
Wat wil je nog kwijt: Op tijd lid worden en veel activiteiten mee-
doen. Da’s altijd heel gezellig.  
 
Marjan en Trudy.  
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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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