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COLOFON 

Dit Buukske verschijnt maandelijks en wordt uitgegeven door KBO So-
meren-Dorp. De verspreiding gebeurt door onze eigen bezorgers. 
Mocht u onverhoopt geen Ons en ‘t Buukske hebben ontvangen, dan 
kunt u contact opnemen met  

Hans Boerekamps, Groeningen 44, 06-1681 1418. 

Hij zal ervoor zorgen dat u ze alsnog ontvangt. 

 

Verslagen van onze activiteiten zijn van harte welkom. 

De redactie behoudt zich wel het recht voor ingezonden  

verslagen niet te plaatsen als daar inhoudelijk aanleiding voor bestaat. 
Ook zouden artikelen wegens plaatsgebrek of om andere redenen niet 
geplaatst of ingekort kunnen worden.  

Kopij zo mogelijk naar onderstaand e-mailadres: 

Redactieadres ’t Buukske, Zuiderstraat 45, 5711 XJ Someren 

redactiekbosomeren@gmail.com 
 

Redactie:  
Trudy Hasselman Zuiderstraat 45 5711 XJ  0493-492 368 
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  Voorbeemd 20  5712 MB  0493-494 664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 
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 
 f.boots49@gmail.com 
 

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

 

Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag  
aanleveren vóór donderdag 5 augtustus. 

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

vóór  13 aug opgeven The Sound of Music 
 
woensdag  04 aug 3e  30 km. fietstocht  ..................... 13.30 uur 
donderdag 12 aug Uit eten bij Krabbendam ................ 18.00 uur 
dinsdag  17 aug Een gezellige picknick .................. 10.30 uur 
woensdag  18 aug 2e 50 km. fietstocht  ...................... 10.00 uur 
maandag 30 aug De huiskamer weer open ............... 09.30 uur 
maandag 06 sep Kienen +Start Rabo Club Support 13.30 uur 
dinsdag  07 sep De Nagalm begint repetities ......... 13.30 uur 
 13 sep 5-daagse reis naar De Veluwe 
dinsdag  05 okt Jaarvergadering............................ 10.00 uur 
donderdag  07 okt Opening verenigingsjaar ............... 14.00 uur 
zondag  17 okt Sixties Sunday Live ...................... 16.00 uur 
zondag  07 nov Musical The Sound of Music ........ 10.30 uur 
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EEN GEZELLIGE VAKANTIE PICKNICK 

We zijn blij dat we na een lange tijd weer 
iets mogen organiseren. 
Daarom wil de KBO u uitnodigen om op 
dinsdag 17 augustus, als al onze kin-
deren op vakantie zijn, met ons te gaan 
picknicken. 

We hebben een locatie uitgekozen, waar we, ook als het weer niet 
meezit, toch gezellig bij elkaar kunnen zijn. We hebben gekozen voor 
locatie De Donckelaar waar we heel erg welkom zijn. Ook de mensen 
die minder mobiel zijn, kunnen deelnemen aan deze picknick. 
Het plan is om met diegenen die per fiets kunnen om 10.30 uur te ver-
trekken vanaf De Ruchte. Een klein fietstochtje naar De Donck. 
De mensen die niet kunnen fietsen, worden verzocht om 10.45 uur 
achter De Ruchte te verzamelen. Dan regelen wij dat u op de plek van 
bestemming komt.  
Wij zorgen voor koffie /thee, een lekkere lunch en gezelligheid én wel-
licht nog een verrassing. 
Het duurt tot ongeveer tot 15.00 uur. Omdat we al zo lang niets heb-
ben kunnen organiseren, zijn er geen kosten aan de picknick verbon-
den. 
U kunt zich aanmelden voor deelname en of 
u vervoer nodig heeft bij: 

 Francien Boots   0493 - 493 738 

 Hennie Vossen   0493 - 494 541 

 Marjan Verdouw   0493 - 492 546 
 kbo.someren.activiteiten@gmail.com 

of via website www.kbo-somerendorp.nl  

Wij zien u graag op 17 augustus. 
 

KIENEN 

Wij willen weer graag gaan kienen.  
Onder voorbehoud plannen we daarom  

maandag 6 september 13.30 uur. 
De grote zaal van De Ruchte is dan beschikbaar.  
Het aantal mensen dat kan meedoen, is nog niet bekend. 
In ’t Buukske van september staat de definitieve informatie. 

 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
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VAN HET BESTUUR 

Wat zouden we graag alle deuren opengooien om weer van start te 
gaan met de activiteiten. Maar zoals op dit moment de besmettingen 
oplopen lijkt dit nog niet verstandig. U moet u nu nog vooraf aanmel-
den en een vaccinatiebewijs kunnen tonen of een negatieve test. 
 
Toch zijn er al activiteiten gestart die buiten wel kunnen zoals: fietsen, 
scootmobiel tochten, jeu de boules en wandelen. We moeten bij di-
verse activiteiten nog even de voorschriften volhouden voordat we vei-
lig kunnen beginnen. Er staan verschillende leuke activiteiten op sta-
pel. Hierover kunt u in dit Buukske meer lezen. 
 
Om u toch een beetje een vakantiegevoel te geven, organiseren we 
weer een picknick, die verzorgd wordt door het bestuur en vrijwilligers. 
Het is een picknick met een verrassing. Wij zouden het fijn vinden om 
u daar te zien. U hoeft daarvoor alleen maar goede zin en als het kan 
goed weer mee te brengen.  
 
Ook de jaarvergadering in een kleine bezetting gaat door net als  
vorig jaar. We kunnen in februari 2022 hopelijk weer een (normale) 
jaarvergadering houden waar iedereen naar toe kan komen zoals we 
gewend zijn. 
 
De Rabo Club Support campagne gaat in september van start. Wij ho-
pen daar weer veel stemmen voor te krijgen van u allen. 
 
Wij wensen iedereen een zonnige 
vakantietijd toe.  
 
Namens het bestuur 

Hennie Vossen 
 

 
 
Aangezien ’t Buukske eerder gemaakt wordt, lopen we soms achter de 
actuele feiten aan. Houd daarom de berichten in de media en zeker de 
KBO-website goed in de gaten. Komende tijd kan het zomaar anders 
worden. Ook wij zien uit naar een beetje ‘oude normaal’! 
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† De heer Jan van Besouw  
 Julianapark 12  2 mei 2021 
† Mevrouw Marietje Mutsers – van der Heijden   
 Einderplein 6  9 mei 2021 
† De heer Hein Schepers   
 Sonnehove 241  12 mei 2021 
† De heer Jan Leenen  
 Dorpsstraat 94A  23 mei 2021 
† De heer Piet Verberne  
 Wijtenhofstraat 9  30 juni 2021 
 

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
 

Echtpaar Bart en Louise Janssen – Hendriks  
Gastelepad 9 

Echtpaar Albert en Mariet van Lanen – van de Burg 
Pasakker 58 

Mevrouw Tilly van den Boogaert - Gielen  
Amstel 3  

Echtpaar Theo en Anneke Koolen – Vughts van Loon 
Postel 15 

 

JUBILARISSEN 
 

Willy en Coby Vroegop 
 

zijn op 20 augustus 2021 

50 jaar getrouwd. 

Verdonckstraat 92, 5711 ER Someren. 
 

      Zij vieren dit in huiselijke kring met kinderen, kleinkinderen en familie. 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD NAMENS DE KBO  
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DIGITAAL INFORMATIEPUNT BIBLIOTHEEK 

Tegenwoordig kun je van alles rege-
len via internet. Ook contact met de 
overheid gaat steeds vaker digitaal. 
Veel mensen vinden dit lastig. 
 

Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft? 
Bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek kunt u terecht 
voor vragen over: 
 

** DigiD      ** Belastingen en toeslagen 
** Zorg        ** Werk en uitkering 
** Rijbewijs       ** AOW aanvragen 

** Verkeersboetes betalen 
 

En nog veel meer! Vraag naar de mogelijkheden in de Bibliotheek.  
U kunt ook een computercursus volgen in de Bibliotheek. 
Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. We 
kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je 
verder helpt. 
Digitale hulp (bibliotheekhelmondpeel.nl) 
De hulp bij het informatiepunt Digitale Overheid is gratis. Ook als u 
geen lid bent van de Bibliotheek. 
 
 

DE HUISKAMER WEER OPEN 

Wat hebben we dit lang moeten missen.  

Wat zouden we graag nu al de deuren wagenwijd openzetten.  
Maar we moeten nog even voorzichtig zijn nu de besmettingen weer 
oplopen.  
Als de Ruchte weer open gaat na de vakantie op 30 augustus,  gaan 
de deuren van onze Huiskamer wagenwijd open. 
Op maandagmorgen en donderdagmiddag 
hopen wij u dan te zien. 

U bent dan weer heel erg welkom. 

Jan – Hennie – Gerda – Gerrie 
  

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/speciaal-voor/digitale-hulp.html


     9      

GA ER SAMEN OP UIT MET DE DUO- OF ROLSTOELFIETS  

Een frisse neus halen op de fiets. 
Het klinkt zo gewoon, maar is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Voor 
mensen die – om wat voor reden 
dan ook – niet zelfstandig aan het 
verkeer kunnen deelnemen, kan een 
duofiets of rolstoelfiets een oplossing 
zijn. In de gemeente Someren zijn 
diverse fietsen beschikbaar die u 
kunt huren. Zo kunt u toch samen 
van de mooie omgeving genieten.  
 

Sonnehove beschikt over een duofiets en een rolstoelfiets. Als u het 
prettig vindt, kunt u een oefenrit maken met Ruud Leenen, bewegings-
agoog bij Savant.  
Kosten: € 10,- per dagdeel 
Reserveren: (0493) 497 111 of mail ruud.leenen@savant-zorg.nl  
 
Bij Eegelshoeve kunt u terecht voor het huren van een duofiets en 
een rolstoelfiets.  
Kosten: € 10,- per dagdeel  
Reserveren: bel naar 0493-497031 (Gasterij Eegelshoeve)  

 

Bij Lierop Leeft kunt u terecht voor het huren 

van een duofiets.  

Kosten: leden van Lierop Leeft € 5,- per dag-

deel, niet leden € 10,- . 

Reserveren: via www.lieropleeft.nl/duofiets  
 

 

 

KBO Someren Dorp organiseert i.s.m. De Ruchte op zondag  
17 oktober 2021 aanvang 16.00 uur. 

 

SIXTIES SUNDAY LIVE 

m.m.v. GO FOR IT,  
Cor & de USB Band (Ex - The Fashions). 

 

Toegang Gratis 

mailto:ruud.leenen@savant-zorg.nl
http://www.lieropleeft.nl/duofiets
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KOOR “DE NAGALM” 

vierde zijn wederopstanding in de grote zaal van de Ruchte. Het mocht 
weer: samenzijn, herdenken en vieren. Onze gedachten gingen naar 
de 3 koorleden die in deze coronatijd overleden zijn. En naar hen, die 
een dierbare verloren.  
Door ziekte zullen ook enkele mensen niet terug komen. 

  
 

Op 7 september gaan de repetities weer beginnen. 
Josephine Smolders vertelde waarom zij en haar man wilden trakte-
ren: 60 Jaar geleden trouwden ze, kwamen naar Someren en willen 
hier nu niet meer weg. Samen genoten we van het gebak, de drankjes 
en de lekkere hapjes. Dank je wel, bruidspaar!  
Ook kreeg het diamanten bruidspaar van alle koorleden een rode roos.  
Jetteke zong daar een prachtig rozenlied bij. De pastoor zong als ca-
deau een lied en vertelde dat de kerk weer open is, zonder dat je je 
aan hoeft te melden.  
Onze dirigent Karel Velings vertelde over een reis naar de Floriade in 
Almere (2022). Wie wil mee om daar te zingen? Alle handen gaan om-
hoog. 
Onze voorzitster sloot de middag af in de hoop dat we in de toekomst 
nog een mis kunnen zingen voor allen die ons aan het hart gaan. 

Yvonne Kastelijn. 
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FIETSEN MET DE SENIORENVERENIGING  

Someren-Dorp in 2021. 
 

Na de diverse versoepelingen van de Covid-19 maatregelen hebben 
wij inmiddels al 3 fietstochten op enkele woensdagen verreden. 
Wij zijn gestart op 16 juni. met een tocht van 30 km. richting Mierlo. 
Voor een korte impressie zie hieronder. Vervolgens op 7 juli een tocht 
van 30 km. richting Vlierden en tenslotte op 21 juli een tocht van 50 
km. richting Valkenswaard. 
 

Voor de fietstocht richting Mierlo waren 20 aanmeldingen. 
Bij vertrek waren er 17 deelnemers 
aanwezig, waaronder enkele nieuwe. 
Na een kort welkomstwoordje van 
Hans vertrokken we onder prachtige 
weersomstandigheden. Wel iets later 
dan gepland, via een mooie route 
naar de gereserveerde pauzelocatie, 
café “De Heuvel”, waar we genoten 
van ons drankje op het koele terras. 
Op de terugweg moesten we gebruik 
maken van een alternatieve route 
i.v.m. wegafsluitingen in Lierop. 
Rond 17.00 uur en na 35 km. arri-
veerden we in opperbeste stemming weer bij “De Ruchte”. 
 

Onze 3e  30 km. tocht is op woensdag 4 augustus, vertrek om 13.30 
uur vanaf “De Ruchte”. Deze tocht voert ons richting Sterksel en we 
pauzeren bij café “De Scheep”. 
 

Onze 2e 50 km. tocht is op woensdag 18 augustus, vertrek om 10.00 
uur vanaf “De Ruchte”. Deze tocht voert ons richting Helmond en we 
pauzeren bij Palingrokerij “Rijpelaal” en café “De Brandevoortse 
Hoeve”. 
 

Let op: Vanaf heden, augustus, hoeft men zich niet meer van te 
voren voor deelname aan de fietstochten op te geven. 
 

Tot slot: wlllen de deelnemers, welke een geel hesje hebben ont-
vangen, dit voortaan tijdens de fietstochten dragen. 

 
Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps 
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Rabo ClubSupport  
 

Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt.  
 
De coöperatieve Rabobank in regio Oost-Brabant investeert haar ken-
nis, netwerk en een deel van de winst in verenigingen en stichtingen. 
Ze doet dit onder andere door jaarlijks de Rabo ClubSupport-cam-
pagne te organiseren. Dit jaar stellen de Rabobanken in de regio Oost-
Brabant gezamenlijk maar liefst anderhalf miljoen euro ter beschikking 
hiervoor. Op 6 september gaat de inschrijving voor clubs open.  
Daarnaast ondersteunen we met onze kennis en netwerken. Zo zijn er 
dit jaar al meerdere webinars georganiseerd, waaronder “Financieel 
gezond de crisis door”, “Vrijwilligers- management” en “Presteren met 
Communiceren”.  
 

Op welke wijze u kunt stemmen, volgt in de volgende editie van ’t 
Buukske. 
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WE GAAN NAAR DE MUSICAL 
Zondag 7 november gaan we met de 
bus naar “The Sound of Music”. 
De voorstelling is om 12:00 uur in Den 
Bosch. We vertrekken rond 10:30 uur 
bij de Ruchte en zijn ongeveer half vijf 
weer terug in Someren.  
De busreis inclusief kaartje kost € 70,--.  

U kunt zich vóór 13 augustus opgeven. Dat is al vlug maar we 
hebben slechts tot die datum een optie. Dus snel beslissen. 
Als de reis zeker doorgaat, houden we het bedrag van uw rekening af. 
Om u op te geven stuurt u een mailtje naar: 

♪ ♫ kbo.someren.activiteiten@gmail.com ♪ ♫ 

onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. 
Of bellen naar: 

 Francien Boots,  Floreffestraat 36  0493 - 493 738 

 Hennie Vossen,  Markt 2      0493 - 494 541 

 Marjan Verdouw,  Hoogertstraat 29  0493 - 492 546 

 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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WIST U DAT … 

→De 5 daagse Veluwe-reis zéker door gaat. Ga je nog graag mee dan 
aub zo spoedig mogelijk opgeven via Francien Boots. 
Op de website www.kbo-somerendorp.nl staat een presentatie over 
de vakantie op de Veluwe. 

→Het mantelzorgcompliment 2021 aangevraagd kan worden tót      
1 dec 2021!. www.zosomeren.nl/mantelzorgcompliment.  

→U zich zélf -desgewenst- het beste schriftelijk kunt aanmelden om in 
het Buukske als jubilaris vermeld te worden…  

→U terecht kunt voor vragen over computer of tablet bij  

Peter de Groot,  0493 440 266 

Of bij het Digitaal KompAS.  0493-441232  06-38334002 

→Wij het heel fijn vinden als u veranderingen in uw adres en/of e-mail-
adres aan ons doorgeeft. Dit is ook belangrijk voor de distributie van 
‘t Buukske en de ONS. U kunt wijzigingen doorgeven aan onze le-
denadministrateur: 

 0493-495 065     of     kbosomerendorp@gmail.com  

→Yoga bij onze KBO een nieuwe activiteit wordt. Heb jij altijd al 
een yogales willen uitproberen maar is het er nooit van geko-
men? KBO Someren gaat per 7 september van start met weke-
lijkse yogalessen op dinsdagmorgen in De Ruchte. In het 
Buukske van september leest u meer informatie hoe u zich 
hiervoor op kunt geven. 

→Onis ouderenwerk een ontmoetingsochtend is gestart voor mensen 

vanaf 55 jaar in De Weijers. Zie ook: www.oniswelzijn.nl 
→De opening van het verenigingsjaar op donderdagmiddag  

7 oktober 14.00 uur is.  
→Op zondag 17 oktober 2021 aanvang 16.00 uur een Sixties Sunday 

Live plaatsvindt. KBO Someren Dorp organiseert dat i.s.m. De 
Ruchte. In ‘t Buukske van september komt meer informatie. 

 

De Jeu De Boules Club “Ons Verzetje” van de KBO 
Someren-Dorp vraagt om nieuwe leden. Wie wil 
ons komen versterken? We spelen op maandag 
van 13.30 tot 16.00 uur bij Sonnehove en achter de 
Mariaschool.  
Aanmelden bij Frans Koks, 0493 - 492 823 of kom 
eens kijken! 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
http://www.zosomeren.nl/mantelzorgcompliment
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
http://www.oniswelzijn.nl/
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UITNODIGING JAARVERGADERING 

Aan de leden van de KBO.  
Namens het bestuur mag ik U uitnodigen 
voor de  
AANGEPASTE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
die wij houden op dinsdag 5 oktober 2021. Aanvang 10.00 uur  
in De Huiskamer van Cultureel Centrum De Ruchte,  
Laan ten Roode 71, 5711 GB Someren, 0493 441 144.  
 

AGENDA  5 OKTOBER 2021:  

1. Opening door de voorzitter, Hennie Vossen.  

2. Vaststellen agenda. 

3. Voorstelronde bestuur via PowerPoint. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen.  

5. Notulen van de algemene jaarvergadering 27 oktober 2020.  

6. Jaarverslag van de secretaris over 2020.  

7. Financieel verslag van de penningmeester over 2020 en begroting 

2021. 

8. Verslag kascontrolecommissie door de heer Peter de Groot en me-

vrouw Katrien van de Rijdt.  

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie + reservepersoon. 

10. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is Hennie Vossen. 

11. Rondvraag.  

12. Sluiting, ± 11.00 uur door de voorzitter.  

Secretaris, Henny Claessens-van Houts  
 
 
Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen wederom geen 
jaarvergadering houden zoals we gewend zijn. Deze moet nog steeds 
kort en bondig zijn en zal ongeveer een uur duren. 
We werken conform bijgaande agenda en er kunnen, vanwege de 1,5 
meter regel, maximaal 30 personen aanwezig zijn. 
 

Daarom het volgende, kunt u niet komen en:  
• heeft u op- of aanmerkingen over de notulen van 27 oktober 2020 

vermeld in Buukske nr. 12 van december en/of 
• heeft u bezwaar tegen de herkiesbaarheid van Hennie Vossen? 

mail uw standpunten dan naar kbosomerendorp@gmail.com.  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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U kunt hierover niet bellen! 
• wilt u zelf bestuurslid worden, meldt u zich dan vóór 15 september 

aan d.m.v. een schriftelijke bereidverklaring, ondersteund met handte-
keningen van tenminste 5 leden. 

• wilt u de vergadering van 5 oktober wel graag bijwonen, op volgorde 
van aanmelding met max. 30 personen? 

mail dan naar kbosomerendorp@gmail.com of bel naar één van onze 
bestuursleden zoals vermeld achter in ’t Buukske.  
 

Namens het bestuur van KBO Someren-Dorp 

Henny Claessens-van Houts, secretaris 
 
 
 
 

NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING OP 27- 10 - 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 er uitge-
legd waarom deze Algemene Jaarvergadering in deze sobere en mi-
nieme setting plaatsvindt. Ook wordt aangegeven dat in deze zware 
coronatijd de activiteiten bijna geheel zijn stop gezet en dat vooral de 
eenzaamheid voor onze leden en alle andere ouderen erg zwaar is. 
2. Vaststellen van de vergadering; 
Er zijn geen 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 be-
zorgdheid 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 mededelingen, 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 kri-
tieken. 
We hebben dit jaar 77 nieuwe leden mogen verwelkomen. 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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Onze vereniging is het afgelopen jaar gezond gebleven en dat willen 
we graag zo houden. 
Onze dank gaat daarvoor speciaal uit naar onze ledenadministrateur 
Pieter Cattenstart en onze penningmeester Henny Goossens.  
Ons bestuur: 
Ons bestuur bestaat momenteel uit 6 personen: 
Hennie Vossen – de Koning, voorzitter 
Henny Claessens – van Houts, secretaris en 2e penningmeester,  
Henny Goossens, penningmeester en 2e ledenadministrateur,  
Pieter Cattenstart, ledenadministrateur,  
Marjan Verdouw – van Gennip, webmaster en 2e secretaris, 
Cor van de Sande, vicevoorzitter. 
Jubilarissen: 
Gelukkig was corona nog niet actief toen wij onze jubilarissen hadden 
uitgenodigd op 5 februari in onze Huiskamer. Wij hebben 19 jubilaris-
sen mogen feliciteren en een oorkonde uitgereikt voor het bereiken 
van 25 jaar lidmaatschap. Één jubilaris was zelfs 40 jaar lid en werd 
onderscheiden met de Zilveren KBO-speld. Een bosje bloemen 
maakte deze felicitatie compleet. 
Foto’s van deze feestelijke huldiging zijn te zien op onze website. 
Contributie: 
De contributie is en blijft voor het jaar 2021: 20 euro per lid per jaar. 
Ledenadministratie: 
Op 31 december 2019 telde de afdeling Someren Dorp 1382 gewone 
leden, 2 ereleden en 39 relaties. Deze laatsten zijn b.v. onze adver-
teerders. Zowel onze leden als relaties staan ingeschreven 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.  
In 2019 waren er 68 leden die 80 jaar werden en 20 werden 90 jaar. 
Elk voorjaar organiseren we een kennismakingsavond, waarin het be-
stuur wordt voorgesteld aan de nieuwe leden en omgekeerd. Ook leg-
gen we uit hoe de KBO werkt en wat zij allemaal doet voor onze leden. 
Overleden leden: 
In 2019 zijn ons, zoals gezegd, 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. 

  

http://www.kbo-someren.nl/
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6. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 en begro-
ting 2020. 

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

Nieuwe Beleidslijnen. 
- Zo min mogelijk contante transacties. 
- Zowel de contributie als ook de kosten voor activiteiten incasseren 

met Euro-incasso. 
- Geen Kasboek. Alles via de bank onder begeleiding van een 

boekstuk of declaratie. 
- Transacties boven de 2.000 euro uitsluitend met twee handtekenin-

gen. 
- Maandelijks overleg met het bestuur over de exploitatie met fiatte-

ring van onze voorzitter. 
- De bestuursleden krijgen uitsluitend een onkostenvergoeding. 
- De vrijwilligers krijgen eenmaal per jaar een cadeautje bij de be-

dankt-lunch. 
 

UBO-Onderzoek.  
De RABObank heeft een UBO-onderzoek verricht ter voorkoming van 
het gebruik van contant geld voor witwassen en/of criminele activitei-
ten. 
Er zijn geen onrechtmatigheden aangetroffen. 
Afdracht KBO. 
In 2019 was het substantieel bedrag 16.201 euro. Op een sheet werd 
getoond waar de KBO Brabant deze gelden aan besteedt. 
Contributie. 
Binnen de KBO Kring Gemeente Someren is er consensus om de con-
tributie in 2022 te verhogen tot 25 Euro per lid. 
7. Verslag Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Jo Sleegers-van Bussel en Peter de 
Groot, heeft op maandag 27 januari 2020 ten huize van de penning-
meester en in aanwezigheid van de secretaris controle uitgevoerd. Zij 
hebben tijdens het onderzoek geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Ze stellen daarom de vergadering voor om de penningmeester en het 
bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dit wordt met ap-
plaus ontvangen. De Heer Peter de Groot overhandigt het verslag aan 
het bestuur en de commissie wordt door de voorzitter bedankt voor 
hun beider inzet. De kascommissie vraagt het bestuur de hoge 
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bijdrage aan de KBO Brabant nog eens te evalueren. Vooral, wat krij-
gen 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 terug krijgt. Het dagelijks bestuur en met name de 
penningmeester worden gecomplimenteerd met het uitgevoerde finan-
ciële beleid in het verenigingsjaar 2019 en de administratieve vastleg-
ging hiervan. 
8. Benoeming nieuwe kascommissie. 
De nieuwe kascommissie voor 2020 wordt gevormd door mevrouw  
Katrien v.d. 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 aanvaard voor een 
nieuwe periode van 3 jaar. 
 

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 voor die-
gene die op wat voor manier dan ook te maken heeft gehad met over-
lijden of anderszins een verdriet te verwerken heeft, veel sterkte toe-
wensen. De secretaris bedankt alle adverteerders in ‘t Buukske, de 
Gemeente Someren, De Rabobank, De Ruchte en allen die hebben 
bijgedragen aan een goedlopende KBO Someren-Dorp. 
Een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers, die zich hebben in-
gezet, ongeacht waarvoor en hoe. Zij kunnen samen met KBO Some-
ren-Dorp terugkijken op een geslaagd verenigingsjaar 2019. 
 
Rondvraag. 
Tijdens de rondvraag werd er nog eens ingegaan op de hoge bijdrage 
aan KBO Brabant. Er werd geopperd om dit eens te onderzoeken. Er 
zijn Kringen die zich hebben afgezonderd van KBO Brabant.  
10.  Sluiting. 
Onder het genot van een worstenbroodje en een 
kopje koffie sluit onze voorzitter Hennie Vossen on-
der dankzegging en een welgemeend “wel thuis” 
deze toch wel bijzondere en aparte vergadering. 

 

Notulist Cor van de Sande  
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AUGUSTUS-PUZZEL VAN ONS 

 

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

 

Horizontaal: 1 spoedig 5 schootcomputer 10 dikke pap 12 Engelse 
edelman 14 Europeaan 15 ampul 19 Chinees gerecht 20 stoomschip 21 
proefwerk 23 motorschip 24 meubelstuk 26 troefkaart 27 raafachtige vo-
gel 29 deel v.e. fietswiel 31 echtgenoot 32 lof 34 domoor 36 heftig 37 
kloosterzuster 39 vlaktemaat 40 vloeistof 41 pl. in Gelderland 42 harte-
loos 43 hooghartige houding 44 loofboom 46 grond bij een boerderij 48 
delfstof 51 deel v.e. trap 53 steekorgaan 55 ontkenning 57 geen uitge-
zonderd 59 compagnon 60 deel v.e. hoofdstuk 63 mij 64 dierenverblijf 
66 menselijk 67 lage mannenstem 68 Noorse aardgeest 70 vroeg of laat 
71 Europese vrouw 72 droombeeld. 

Verticaal: 1 onherbergzaam 2 glorie 3 lectori salutem 4 wortelknol 6 
vloeibare mest 7 buislamp 8 familielid 9 uitstekend 10 zending 11 herfst-
bloem 13 ontwerp 15 strijkinstrument 16 schrijfbenodigdheid 17 nacht-
vogel 18 boomvrucht 21 hertje 22 in hoge mate 25 beraad 28 bijdrage 
30 zeker 31 vóór alles 33 gebouw in Amsterdam 35 grappenmaker 36 
sprookjesfiguur 38 ijzerhoudende grond 42 sterkte 43 bovenste hals-
wervel 45 schoonheid 47 catastrofaal 49 opschudding 50 spelleiding 52 
soort fee 54 windrichting 55 Ned. voetbalclub 56 tijdperk 58 tandglazuur 
61 bloem met doornen 62 karakter 65 kilte 67 halsbont 69 Chinese munt 
70 onder andere. 
 

Oplossing vóór maandag 5 augustus a.s. inleveren bij bestuursleden 
of bij de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  
Graag mét vermelding van je eigen adres !!!!! 
 

Prijswinnaars puzzel Buukske nr 6/7 van juni/juli: 
Martien Jansen, Tonnie Meijer en Tilly Thijs.  
Zij hebben hun prijsje inmiddels al gekregen. 
 

Deze keer worden er 4 boeken verloot over onze 50-jarige 
koningin Maxima met prachtige foto’s van haar en leuke we-
tenswaardigheden over haar leven als koningin. 

 

  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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AUTOMAATJE 

Nu de wereld weer ‘open gaat’, gaat ook Auto-
Maatje Asten-Someren weer volledig ‘open’. Vanaf 
1 juli kunnen mensen naast medische ritten ook 
weer ritten aanvragen voor vervoer naar een ver-
jaardag, een winkel, een bezoek of de kapper.  

De extra voorwaarden gelden nog steeds in de auto.  
Chauffeurs gezocht 
Nu het aantal ritten weer stijgt, is het soms best een puzzel om de 
planning rond te krijgen. De verwachting is dat na de zomer weer meer 
wekelijkse activiteiten beginnen. Dat zorgt voor een verdere toename 
van het aantal ritten na de zomermaanden. Daarom zijn we ook op 
zoek naar nieuwe chauffeurs.  
 
 

Chauffeur voor AutoMaatje iets voor jou?  
Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je rijdt. Met 
jouw inzet word je van onschatbare waarde voor an-
deren. Voor meer info of aanmelden: auto-
maatje@oniswelzijn.nl of (0493) 44 12 66.  
Of bij de coördinatoren van AutoMaatje Asten-Someren: Silvia Bouw-
mans (0493 44 12 54) of Mireille Bohnen (0493 44 12 40). 

 
 

Attentie waarschuwing: WhatsApp heeft de groepsinstellingen gewij-
zigd om standaard 'iedereen' op te nemen. Mensen die je niet kent 
kunnen je dan aan een groep toevoegen zonder dat je het weet. Dus 
gevaar voor phishing, bugs in programma’s, oplichting etc.  
 
Je kunt de standaardinstellingen als volgt wijzigen:  
1. Ga naar WhatsApp: 
2. Ga naar Instellingen 
3. Ga naar Account 
4. Ga naar Privacy 
5. Ga naar Groepen 
6. Verander (Iedereen) naar (Mijn contacten) 

  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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1STE SCOOTMOBIELTOCHT VAN DIT SEIZOEN. 

De scootmobielers zijn op 26 mei weer met frisse moed aan hun 
tochten begonnen. Na maanden van corona en binnen zitten, waren 
de deelnemers er aan toe om eens andere mensen te ontmoeten en 
weer iets anders te horen. 
 
De tocht voerde voor de eerste maal richting de “Wouterbergen”. 
Na een verkeerde afslag in Someren-Eind ging men vol goede moed, 
verder op weg naar de koffie of andere 
versnaperingen. 
Bij Wouterbergen werden we door 
medewerkster Danielle met de 
spreekwoordelijke open armen 
ontvangen. De donkere wolken, die zich 
bij vertrek opstapelden, waren ook weer 
als sneeuw voor de zon verdwenen. 
 
Na de versnapering reden we weer in 
gelid naar Someren, waar bij de Ruchte 
ieder zijn eigen weg ging. 
 
Allen waren vol lof over de gezellige 
middag en zeiden zeker van de partij te zijn op de laatste woensdag 
van juni. 
 

Dit geldt natuurlijk ook voor iedereen die graag mee wil gaan. De 
kosten zijn minimaal, een goed gesprek en een flinke glimlach. Dat zijn 
de kosten voor een gezellige middag in en rondom de natuur van ons 
aller ZUMMERE. 
 

M.v.g.  Geert van Lierop. 
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UIT ETEN MET DE KBO  

OP DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2021 
 

We worden om 17.45 uur verwacht in  
 

MENU KBO SOMEREN 
 
Voorgerechten 
Kipcocktail met toast en roomboter   of 
Gerookte zalm op toast 
 
Hoofdgerechten 
Kalfssukade met champig-
non roomsaus   of 
Zalmfilet met risotto en pes-
tosaus 
 
Dessert 
Aardbeien Romanoff  

 

Wilhelminaplein 14, 5711EK Someren, 0493 -492 728, 06 4119 2738 
www.gasterij-krabbendam.nl 
 

Voor € 19,95 p.p. kunt u, samen met anderen, heerlijk dineren. 
 

Opgeven vóór 8 augustus bij: Francien Boots   0493-493 738 
 Hennie Vossen   0493-494 541 
 Marjan Verdouw  0493-492 546 
  of per e-mail kbosomerendorp@gmail.com  
 

http://www.gasterij-krabbendam.nl/
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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“DAT HADDEN WIJ VROEGER NIET!" 

zei oma tegen haar 20 jarige kleinzoon. 
De kleinzoon was op bezoek en kon het niet laten om geregeld op zijn 
smartphone te kijken zoals de tegenwoordige jeugd doet. 
“Wat doen jullie toch de hele dag met die telefoon?” vroeg ze lichtelijk 
geïrriteerd. 

Oma is geboren in 1933. Tijdens oma’s jeugd bestond 
een telefoon, simpel, uit drie delen: een mondstuk waar-
door je praatte, een oorstuk waardoor je hoorde en een 
kiesschijf om het nummer te draaien. 

“Sorry oma, ik zal er mee stoppen”, beloofde de kleinzoon. “Ik moest 
alleen even mijn whatsapp, facebook en twitter checken op nieuwe be-
richten.”  
Oma keek bedenkelijk naar de jongen en nam een slokje thee. 
“Ik begrijp helemaal niets van die moderne dingen. Gisteren, op TV, 
hoorde ik ze praten over wifi en ik begreep er niks van,” bromde ze. 
De kleinzoon keek begripvol naar zijn oma en zei: “Ik zal proberen om 
u uit te leggen wat wifi is, oké?” “Ja, doe dat maar eens,” zei oma ter-
wijl ze geïnteresseerd rechtop ging zitten. 
“Wifi is een techniek die draadloos internet mogelijk maakt. Je hebt 
dan geen kabels meer nodig, oma. Als je ergens bent waar ze wifi 
hebben, kun je dus met je telefoon op het internet, zonder kabels en 
meestal gratis.  
De telefoon die ik gebruik is geen gewone telefoon hoor. Het is een 
smartphone, oma. Een soort mini computer,” zei hij vermakelijk. 
Oma nam een koekje uit de trommel en sopte het in de thee. 
Net op tijd lukte het haar het zachte stukje koek in haar mond te stop-
pen voordat het in de thee uiteen zou vallen. 
“Begrijpt u wat ik bedoel oma?” vroeg de kleinzoon. 
Er viel een korte stilte terwijl de oude vrouw peinzend door het raam 
naar buiten tuurde. Ze fronste haar wenkbrauwen. “Ik denk dat ik het 
wel begrijp jongen,” antwoordde ze. “Maar ik heb nog één vraagje.” 
“Vraag maar oma, ik zal proberen het u weer uit te leggen,” zei hij ge-
duldig. Ze keek hem onnozel aan en vroeg: “Wat doe je dan aan het 
einde van de maand met de wifi’s die over zijn?” 
De jongen werd stil. De onverwachte stilte werd verstoord door 
de schelle beltoon van zijn smartphone. 
“Sorry oma,” zei de kleinzoon enigszins opgelucht. “Iemand 
belt me. Ik moet even opnemen.” 
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VRAGENVUUR MET ERIC DRIESSEN 

Naam: Eric Driessen  Leeftijd: 70 jaar, in Berlicum geboren. 
Getrouwd: Met Jacqueline en we hebben een dochter Karin, die 
woont in Tilburg en gaat dit jaar trouwen. 

Hoe kom je in Someren terecht: 
Met de auto, moest echt zoeken 
waar het lag. We woonden in Eind-
hoven en wilden weg uit de stad. Via 
een kennis hoorden we 41 jaar gele-
den dat daar een huis te koop was. 
In dat huis aan De Nachtgaallaan 
wonen we nog steeds. 
Werk/beroep: Vanaf mijn negentien 
jaar had ik een cafetaria, 25 jaar ge-
had. Toen ben ik vertegenwoordiger 
geworden en daarna manager ho-
reca in De Ruchte 
Hobby’s: Fotografie (red. graag ge-
ziene gast bij onze KBO activiteiten) 
autorijden, met de cabrio rond toe-
ren, fietsen. 

Wat is het leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt: Het leuk-
ste is toch wel de geboorte van Karin en dat ik een lintje heb gekregen, 
was een grote verrassing. 
Onlangs is mijn nog zeer gezonde broer van 76 overleden aan Co-
rona, dat had toch wel een grote impact op mij. 
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Nee niks, zoals het ge-
lopen is, was goed. 
Wat is een perfecte dag voor jou: Met mijn gezin doorbrengen en 
mensen ontmoeten. 
Hoe ben je bij de KBO gekomen? Ik ging met pensioen en toen heeft 
Francien Boots mij lid gemaakt. 
Wat zou je willen veranderen bij de KBO: Niks, actieve vereniging. 
Toen ik in De Ruchte werkte, heb ik wel gezien hoeveel werk er door 
bestuur en vrijwilligers wordt verzet. 
Wat wil je nog kwijt: Belangrijkste in het leven is een goede gezond-
heid! Hoe ouder we worden hoe meer we dat beseffen. 
 
Trudy  &  Marjan. 
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com 

 

Hennie Vossen  Markt 2 0493-494 541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Voorbeemd 20 0493-494 664 
 Secretaris 
Henny Goossens  Penningmeester 0493-495 942 
Pieter Cattenstart Pasakker 68  0493-495 065 
Cor van de Sande  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 

BELASTING INVULHULPEN: 

Harry Leenen harry.leenen@kpnmail.nl  0493-496 923 
Frans van Stiphout fr_ansvanstiphout@hotmail.com 06-5137-5318 
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   
 
 

ZIEKENBEZOEK:  Wilt u graag een bezoekje ontvangen bel dan met: 
Carla Janssen  0493-492 399 
  

Donateurs: 

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

✓ Hotel Centraal  Wilhelminaplein 3  0493-494 815 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
mailto:fonshasselman@gmail.com
mailto:annekevandeven43@gmail.com
mailto:m.lemmen3@chello.nl
mailto:tjeu.bets.swinkels@gmail.com
mailto:info@nicovandenbroek.nl
mailto:fransenjo@kpnmail.nl
mailto:harry.leenen@kpnmail.nl
mailto:fr_ansvanstiphout@hotmail.com
mailto:jankuijpers@kpnmail.nl
mailto:m.lemmen3@chello.nl
mailto:h.wijnen@upcmail.nl
mailto:katrienvanderijdt@hotmail.com
http://www.kring-gemeente-someren.nl/
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