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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 of 
 ledenadm.kbo.sd@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 3 februari. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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AGENDA 

donderdag 27 jan Wandelen 09.30 uur 
maandag 07 feb Kienen 14.00 uur 
donderdag 10 feb Wandelen 09.30 uur 

donderdag 10 feb Kaartverkoop Carnaval 55+ 10.00–11.00 uur 

zondag 13 feb Liederentafel 13.30 uur 
dinsdag 15 feb Informatie nieuwe leden 19.00 uur 
woensdag 23 feb Carnavalszitting 55+ 19.30 uur 
maandag 7 mrt Kienen 14.00 uur 
donderdag  10 mrt Jaarvergadering 14.00 uur 
donderdag 10 mrt Uit Eten Krabbendam (Buukske maart) 18.00 uur 
 

Let Op! Indien De Ruchte is gesloten! 
dan zijn er dus ook géén KBO-activiteiten. 

 

Toneelvoorstellingen worden verplaatst naar latere datum. 

Sixties Sunday Live is verplaatst naar 3 april, met De Briljantjes. 

Reeds verkochte kaartjes zijn geldig voor 3 april. 

 

 ALLES ONDER VOORBEHOUD. 

HOUD SIRIS, ONZE WEBSITE EN ‘t Contact IN DE GATEN. 
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen: 
 

† De heer Willie Thijssen 
 Kerkstraat 12 B  10 jan 2022 
† De heer Jan van Bogget 
 Dorpsstraat 83  12 jan 2022 
 
 Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 

Mevrouw Annie Thijs – van den Eijnden Keizersmantel 5 

De heer Piet Timmermans Vliet 26 

Echtpaar Martien en Mia van den Eijnde - Slegers  
 Zuiderstraat 39 

 

LEVENSMYSTERIE 

Op een dag vroeg de leerling aan de meester: "Kunt u mij vertellen wat 
het mysterie van het leven is? Of heeft u een boek waarin de waarheid 
achter het mysterie van het leven beschreven wordt?" 
De meester pakte een boek uit zijn boekenkast. Het boek ging over de 
geheimen en de wonderbaarlijke vermogens van water en over de be-
tekenis van water voor ons leven op aarde.  
Hij gaf het boek aan zijn leerling en zei: "Neem het tussen je beide 
handen en wring het uit!" De leerling keek verbaasd, maar deed wat 
hem gevraagd werd. Hij kneep en wrong, maar de meester zei: "Je 
moet harder knijpen." De leerling deed zijn best, doch de meester riep: 
"Kom op! Harder!" Uiteindelijk gaf de leerling het op, niet wetend wat 
de bedoeling hiervan was. 
De meester vroeg hem: "En, heb je er water uit kunnen persen?” 
"Nee…, natuurlijk niet!" "Zie je," zei de meester, "uit een boek over wa-
ter komt geen water. En uit een boek over het leven komt nooit het le-
ven zelf. Het leven dient geleefd te worden en het mysterie van het le-
ven ligt in het leven zelf besloten.” Vrij naar Het Waterboek van Alok Jha.
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VAN HET BESTUUR 

De verhuizing.  
 

Beste leden, 
 

Vijfendertig jaar geleden gingen we in de Kerkstraat wonen, eigenlijk 
met de bedoeling om er altijd te blijven wonen. We hebben er altijd met 
veel plezier gewoond en laten een fijne buurt achter. 
 

De grootte van de tuin, het onderhoud maar ook de fysieke gesteldheid 
van jezelf, je wordt ouder, maakt de beslissing van het zoeken naar 
een kleinere woning gerechtvaardigd. Ineens komt zo’n kans voorbij, je 
moet snel handelen want er zijn kapers op de kust. Toch krijg je het 
voor mekaar en het balletje gaat rollen. Je huis wordt verkocht en moet 
leeg... “Hoe krijgen we het in godsnaam voor mekaar om zoveel spul-
len te verzamelen!”. De zolder, de berging, de garage, het tuinhuis. Al-
les lag vol met wat gezegd wordt “Spullen met emotionele waarde” en 
nu is de vraag, “Hoe kom je ervan af!”, want we gaan immers kleiner 
wonen en kunnen in onze nieuwe woning niet alles kwijt. Enorme hoe-
veelheden speelgoed, boeken lp’s, cd’s, om nog maar niet te spreken 
over de meubels en babyspulletjes. In die vijfendertig jaar bewaarde je 
het met een doel. “Misschien zijn de kinderen er blij mee”. Overleg met 
de kinderen levert echter weinig op.  

Niemand is geïnteresseerd in die 
“ouwe meuk”, zo wordt gezegd. 
Dus, onze goede bedoelingen ten 
spijt, wat gaan we dan doen. Een 
advertentie op de “Gratis weg-
geefhoek” van Facebook of 
Marktplaats. Je krijgt nauwelijks 
nog een reactie, laat staan dat je 
het kwijt wordt.  
Niemand heeft interesse.  
 

Het is “lockdown” dus kun je bij de kringloopwinkel alleen beperkt te-
recht. En ze doen moeilijk als er een kleine beschadiging op een meu-
bel zit. Je kunt eigenlijk deze drukte niet gebruiken omdat je veel an-
dere zaken aan je hoofd hebt. 
Een goede oplossing van een vriend bood zich aan. Een goede doelen 
stichting in Eindhoven “Books for Life” wilde al onze ca. 500 boeken en 
onze lp’s, cd’s en dvd’s. “Zo… dat was netjes opgeruimd!” 
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Blijkt dat we in een verwende maatschappij leven waar de mensen ei-
genlijk alles al hebben. Uiteindelijk hebben we uit onmacht veel, nog 
bruikbare spullen en meubels, gewoon naar de milieustraat gebracht. 
Rondlopende bezoekers gaven opmerkingen van “Zonde, dat je dit 
weggooit”, natuurlijk niet in de wetenschap dat we écht alles gepro-
beerd hadden om er anders van af te komen. 
 

De moraal van mijn verhaal. Begin op tijd met jezelf de vraag te stellen, 
of je ooit met de opgespaarde spullen iets gaat doen en begin op tijd 
met OPRUIMEN zodat je een teleurstelling als deze bespaard blijft. 
 

Henny Goossens, penningmeester. 
 

VAN DE REDACTIE 

De redactie had zich dit nummer heel anders voorgesteld. Maar 
ondanks de verruimde maatregelen is het bestuur genoodzaakt een 
streep te zetten door diverse activiteiten, ze te verplaatsen of te 
herzien. Dus heeft de redactie ’t Buukske aangepast en wachten we 
betere tijden af waarin er weer meer mogelijkheden zijn.  
Daarom: kijk - of laat anderen voor u kijken- op de sociale media, 
SIRIS, ‘t Contact of bel op (zie jaarprogramma-boekje blz 9). 
We hebben echter wel enkele nuttige adviezen, opmerkingen en 
gedachten in dit nummer opgenomen. En ook weer de gewilde puzzel 
met prijsjes.  
Bovendien de aankondiging van de algemene ledenvergadering en de 
notulen van de laatste ledenvergadering.  
Wij wensen u veel leesplezier. 
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BRABANTS 
PLÈNKSKES-BORD 

 

Als je veel wandelt 
dan zie je nog eens 
wat. 
 

Zomaar ergens in ’t 
Brabantse land te-
gengekomen aan een 
schuurtje. 
 

En tijdens het wan-
delen zie en lees je 
altijd meer dan wan-
neer je fietst.  
 

Wijze taal voor alle 
oorspronkelijke origi-
nele autochtone be-
woners van Brabant. 

 

Of ben ik nu te chauvinistisch? 
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AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN… 

Is volledig ‘open’. U kunt naast medische ritten 
ook ritten aanvragen voor vervoer naar een ver-
jaardag, een winkel, bezoek of de kapper.  
Wel blijven de extra corona-voorwaarden gelden 
in de auto.      
Bel of e-mail voor een afspraak naar: 

automaatje@oniswelzijn.nl of  0493 44 12 66.  
Vragen naar Silvia Bouwmans of Mireille Bohnen.

 
  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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UITNODIGING JAARVERGADERING 
 
 

Aan de leden van KBO Someren-Dorp. 
 
Namens het bestuur mag ik U uitnodigen voor de  

AANGEPASTE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

die wij houden op DONDERDAG 10 MAART 2022  

Aanvang 14.00 uur in De Huiskamer van Cultureel Centrum De Ruchte   

Laan ten Roode 71, 5711 GB, Someren,  0493 441 144.  
 
 

AGENDA:  
 

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 5 oktober 2021.  

6. Jaarverslag van de secretaris over 2021.  

7. Financieel verslag van de penningmeester over 2021 en begroting 

2022. 

8. Verslag kascontrolecommissie door mevrouw Katrien van de Rijdt 

en de heer Frans van Stiphout. 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie + reservepersoon. 

10. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is Marjan Ver-

douw. 

11. Rondvraag.  

12. Sluiting, ± 15.00 uur door de voorzitter.  

 

Secretaris, Henny Claessens-van Houts   



     13    

NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING OP 5 OKTOBER 2021 

Opening door de voorzitter 
De vergadering wordt geopend door onze voorzitter Hennie Vossen. Zij heet 
de aanwezigen van harte welkom. Het is de 2e opeenvolgende vergadering 
die i.v.m. de pandemie in een sobere en een minieme setting plaatsvindt. 
Met een moment stilte worden de vele leden herdacht, die ons tijdens deze 
pandemie ontvallen zijn. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe. 
Tevens spreekt de voorzitter de hoop uit dat het bestuur in maart 2022 weer 
een normale en voor ons gebruikelijke vergadering kan organiseren. 

 

Vaststellen van de agenda 
Er zijn geen agendapunten toegevoegd.  

 

Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen. 

 

De notulen van de Algemene Jaarvergadering van 27-10-2020 
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

Jaarverslag van onze secretaris over 2020 
Het verenigingsjaar 2020 is voor onze vereniging een raar jaar geweest. We 
hebben helaas maar enkele activiteiten kunnen organiseren. We leggen ons 
toe op de noodzakelijke mededelingen, te weten: het jaarverslag, de jaarre-
kening, contributie-mededelingen en de benoeming van bestuursleden. 
We leven momenteel in een onvoorspelbare wereld met terecht veel be-
zorgdheid onder ouderen. Voor wat betreft de financiën blijven we een ge-
zonde vereniging. Ook hier geldt dat een en ander grotendeels heeft stilge-
legen dit jaar. 
 

Ons bestuur bestaat evenals in 2020 uit: 
Hennie Vossen - de Koning  – voorzitter 
Henny Claessens - van Houts  – secretaris en 2e penningmeester 
Henny Goosens  – penningmeester 
Pieter Cattenstart  – ledenadministrateur 
Marjan Verdouw - van Gennip – webmaster en 2e secretaris 
Cor van de Sande  – vicevoorzitter 
 

De vorige jaarvergadering, verlaat en gehouden op donderdag 27 oktober 
2020, is bezocht door een 30-tal leden. Aftredende bestuursleden waren 
Cor van de Sande en Henny Claessens-van Houts. Zij werden beiden una-
niem herkozen door de aanwezigen in de vergadering. 

 

Jubilarissen 
Onze jubilarissen hebben we helaas in 2020 niet kunnen huldigen maar zij 
worden nu in het zonnetje gezet op maandag 11 oktober 2021. 18 leden zijn 
25 jaar lid en 1 lid is 40 jaar lid. 
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Contributie 
De contributie is en blijft voor het jaar 2022 staan op 20 euro per lid per jaar. 
Onze penningmeester zal een en ander zo dadelijk zelf nader toelichten. 

 

Ledenadministratie 
Op 31 december 2020 telde de afdeling Someren Dorp 1395 leden, 2 erele-
den, 13 gastleden, 1 abonnee en 40 relaties. Deze laatsten zijn b.v. adver-
teerders in het Buukske.  
Er zijn in 2020 76 leden overleden. Zij hebben een eervolle vermelding ge-
kregen in ’t Buukske. Hiervan kunt u de vermeldingen teruglezen in de 
Buukskes en op onze website www.kbo-somerendorp.nl. 
Er waren 30 opzeggingen en er zijn 64 nieuwe leden aangemeld. Dit brengt 
het totaal op 1395 leden per 31 december 2020. 
In 2020 zijn de 80- en 90-jarigen bezocht. Er waren 52 leden die 80 jaar 
werden en 26 leden die 90 jaar werden. 

 

Financieel verslag van onze penningmeester 
De exploitatie is anders dan verwacht. De coronacrisis, die in 2020 weer de 
kop opstak, heeft effect gehad op de inkomsten en uitgaven. 
De geannuleerde activiteiten hebben tot gevolg gehad dat het saldo positief 
is opgelopen. 
In de eindrapportage van 2020 is een verschil te zien tussen de begroting 
en de feitelijke cijfers. We hebben 2020 met een totaalbudget van bijna € 
46.000, - met een positief saldo van € 3.287, - afgesloten. De financiële po-
sitie van de KBO is gezond. 
 

Discussie huur De Huiskamer: 
In 2020 hebben wij met het bestuur van de Ruchte een discussie gehad om-
dat zij, in eerste instantie, de huur wilden doorberekenen. Dit terwijl De 
Huiskamer niet gebruikt werd. In het verenigingsjaar 2021 heeft het bestuur 
van De Ruchte onze argumenten gehonoreerd en is een substantieel be-
drag gecrediteerd. 
 

Afdracht aan KBO Brabant: 
Tijdens de jaarvergadering worden opmerkingen geplaatst over de afdracht 
aan KBO Brabant. In 2020 was de afdracht een substantieel bedrag van 
€ 16.463, - Wij hebben de opmerking ter harte genomen en dit binnen het 
bestuur besproken. Er volgt een sheet waarop te zien is wat KBO Brabant 
voor deze bijdrage allemaal voor ons doet. 
Zij is vooral een belangenbehartiger van en voor ouderen. Zij staan voor 
een sociaal, financieel, maatschappelijk en juridisch beleid. Daarvoor heeft 
zij een kundige organisatie die deze belangen uitvoert.  
Zo is KBO Brabant erg actief om de dreiging om ons pensioen te korten, te 
voorkomen. Samen met andere belangenverenigingen gaat ze deze strijd 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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aan. Maar ze staan voor veel meer aspecten die de ouderen aangaan en 
heeft daarin een grote stem. 
Zij is adviserend, vraagbaak, geeft maandblad de ONS uit, beheert de web-
site, biedt activiteiten aan, geeft voordelen en verstrekt ledenpassen. On-
langs is de website geheel vernieuwd. 
Zij geeft ondersteuning en advies richting Afdelingen en Kringen, verzorgt 
opleidingen van onze adviseurs, Leaweb (boekhoudsysteem), ledenadmi-
nistratie, verzekeringen en Buma Stemra. 
Contributie: KBO Brabant heeft aangekondigd de bijdrage uit de districten te 
verhogen. Dit vanwege verminderde subsidies en steeds hoger wordende 
kosten. Ook de kosten om activiteiten te organiseren worden steeds duur-
der. Binnen de KBO-kring Someren zijn er in dat kader voornemens om de 
contributie in 2023 te verhogen naar € 25,- per lid.  

 

Verslag Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Peter de Groot en Katrien van de Rijdt, 
heeft op 17 februari 2020, in aanwezigheid van de secretaris Henny Claes-
sens en penningmeester Henny Goossens inzage gehad in de financiële 
administratie over het verenigingsjaar 2020 van de te Someren gevestigde 
vereniging KBO Someren Dorp.  
Tijdens het onderzoek zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd. 
De kascommissie complimenteert het dagelijks bestuur en vooral de pen-
ningmeester met het uitgevoerde financiële beleid.  
 

De Algemene Vergadering wordt dan ook geadviseerd om aan het bestuur 
hiervoor decharge te verlenen. Dit wordt met applaus ondersteund door de 
aanwezige leden. 

 

Benoeming nieuwe Kascommissie 
De nieuwe kascommissie voor 2021 wordt gevormd door Katrien van de 
Rijdt en Frans van Stiphout. 

 

Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar is Hennie Vossen - de Koning. Hennie wordt door 
de vergadering aanvaard voor de periode van 3 jaar. 

 

Rondvraag. 
Er worden door de aanwezige leden 3 vragen gesteld. 

Vraag 1.  
Betreft de pensioenen. Na publicatie in de ”ONS”, waarbij het bestuur van 
KBO Brabant i.s.m. de andere ouderenbonden een proces heeft aange-
spannen tegen de nieuwe pensioenregels, heeft men in de “ONS” daar ver-
der geen publicaties over gevonden. 
Het bestuur heeft toegezegd hierover op de eerstvolgende regiovergadering 
vragen te stellen aan het bestuur van KBO Brabant. 
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Het bestuur meldt dat de uitspraak in dit proces in hoger beroep hoogst-
waarschijnlijk plaats zal vinden begin 2022. Dit is bekend gemaakt in de  
2-wekelijkse informatiebrief van KBO Brabant aan de kringen en afdelingen. 

Vraag 2.  
Wat ontvangt KBO Someren Dorp voor de vrij grote bijdrage die moet wor-
den betaald aan KBO Brabant. 
Het bestuur heeft toegezegd hier in een volgende vergadering uitgebreid op 
terug te komen. 

Vraag 3. 
Wie of wat bepaalt wanneer er een contributieverhoging wordt toegepast en 
wat de verhoging zou moeten zijn? Is goedkeuring van de leden vereist? 
Ook deze vraag zal in de volgende vergadering worden beantwoord. 

 
 
 

Geachte vergadering,  
Aan het eind van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen, die dit jaar wat te 
vieren heeft gehad, ook al was het in zeer kleine kring, nogmaals van harte 
feliciteren. 
Vanaf deze plaats danken wij alle adverteerders in ‘t Buukske, de Ge-
meente Someren, de Rabobank, De Ruchte en allen die hebben bijgedra-
gen aan een goedlopend KBO Someren Dorp. 
Een bijzonder woord van dank aan een aantal vrijwilligers, die zich ondanks 
alle beperkingen toch volledig ingezet heeft om de aan hen toebedeelde ta-
ken, daar waar mogelijk, uit te voeren. 
Allen hartelijk dank voor de prettige samenwerking. 
En u allen, hartelijk dank voor uw aandacht! En wat ik vooral wil benadruk-
ken: Doe er alles aan om gezond te blijven. 
Hopelijk zien we elkaar dan volgend jaar in betere omstandigheden.  

 

Na een applaus van de aanwezige leden en onder het genot van een kopje 
koffie wordt de vergadering, na dankzegging van de voorzitter voor de aan-
wezigheid, beëindigd.  

Notulist Cor van de Sande 
 

 

DENKT ALEER 

GIJ DOENDE ZIJT 

EN DOENDE 

DENKT DAN NOG. Guido Gezelle 
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KERSTACTIVITEITEN 

Voor de jaarlijkse kerstactie zijn heel wat mensen lang vóór die tijd in 
touw geweest. Dit jaar geen kerstvieringen met optredens, kerststerren 
of worstenbroodjes. In plaats daarvan een verrassing voor iedereen: 
een mooi januari-Buukske (in Kerstsfeer en een mooie gedachte van 
onze burgemeester) en daarnaast de traditionele peperkoek met een 
kerstwens en zowaar een attentie in de vorm van een leuk zakje met 
diverse chocolaatjes. 
Dit allemaal is verzorgd door een groot team verzamelaars, inpakkers, 
bestuursleden, chauffeurs en bezorgers. Frans en Toos Isbouts be-
dankt voor het lenen van jullie garage.  
Iedereen had er echt zin in om ons allemaal een fijne Kerst te laten be-
leven. Zie de bijgaande collage over die geweldige inzet van velen.  
Het bestuur heeft diverse bedankjes gekregen voor de warme geste. 

De redactie was ook erg vereerd met bovenstaand compliment. 
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NOGMAALS: PAS OP “PHISHING MAIL” 

KBO-Brabant stuurde een e-mail aan alle afdelingen om te waarschu-

wen voor een nare phishing-mail (nepmail) dat u geld terugkrijgt, zo-

genaamd van de Belastingdienst.  
Onderaan ziet u een voorbeeld van hoe zo’n tekst er kan uitzien.  
Wat te doen? 
Nergens op klikken, meteen weggooien en de verzender als onge-
wenst aanmerken!! Dat kan op uw computer door met de rechtermuis-
knop op het bericht in uw mailbox te gaan staan en dan te kiezen voor 
‘Beveiligingsopties’ en daarin voor ‘Phishing’. Op uw telefoon kan dat 
door rechtsboven te klikken op de drie puntjes onder elkaar en daar te 
kiezen voor iets als ‘Spam melden’. 
U kunt zelf ook checken en anderen waarschuwen. 

Overigens, als u zelf zoiets krijgt, dan kunt u op 
de website van de fraudehelpdesk een check 
doen of er al meldingen zijn van mensen die het-
zelfde overkwam. U kunt daar ook aangifte doen 
met uw mail, om anderen te waarschuwen.  

Link: https://www.fraudehelpdesk.nl/actueel/valse-emails/ 
 

De nep-mail-tekst luidde als volgt: 

Geachte relatie, 
Dit bericht bevat essentiële informatie die uitsluitend bestemd is voor 
……….  
Op basis van de financiële effecten door de COVID-19 pandemie is er 
door de Overheid besloten u een extra toezegging te geven voor een 
bedrag van € 279,99 op uw belastingaangifte. 
Ga naar: https//mijnoverheid,nl/teruggave-2021 voor meer informatie 
over het aanvragen van de teruggave. 
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u nog een 
prettige dag verder. 
Met vriendelijke groet, 
Kees van Feringa,  
MijnOverheid 
 

Zo’n instantie of een bank doet dat ECHT NIET op deze manier.  
En zo zijn er wel meer gevaarlijke e-mails die men krijgt. Zoals van 
DigID, Banken, GGD, Postorderbedrijven etc.  

Maarrrrr >>> zie volgende bladzijde>>> 

https://www.fraudehelpdesk.nl/actueel/valse-emails/
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Raak niet in paniek. Meestal zit er dwang 
achter waarbij je snel moet handelen.  
DOE DAT NIET maar vraag EERST hulp aan 
een ander, familielid, verzorgende of kennis. 
En laat die de desbetreffende mail zien.  
Het telefonisch contact gewoon afbreken.  
 

Vaak is het een geld-aftroggel-mail waarbij je 
NOOIT je bank- of inloggegevens moet delen. 

 

DE VOORLICHTING OVER VEILIGHEID 

(het project Ons Veilig Thuis van KBO-Brabant) zou o.a. ook hierover 
gaan. Deze wordt echter ook verplaatst naar latere datum.  
Onderwerpen: zelfstandig wonen en veiligheid,  

inbraak en babbeltrucs,  
nepmail en ongewenste telefoontjes.  

De moeite waard om daar te zijner tijd naartoe te gaan. 
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PUZZEL FEBRUARI 2022 

 

 
Oplossing vóór vrijdag 4 februari a.s. inleveren bij Bestuursleden of 
bij de Redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  
 
Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!!   

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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OMSCHRIJVING FEBRUARI-PUZZEL 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de corresponderende hokjes. 
Horizontaal: 1 schoolvak 6 maand 12 plan 13 bek 14 klap 16 hevig 
18 energie 19 Europeaan 21 onzes inziens 22 portemonnee 24 voorzet-
sel 25 ratelpopulier 26 kampioen 27 Europeaan 28 zangnoot 30 bij-
woord 31 de onbekende 33 voegwoord 34 epiloog 37 deel v.e. schip 
40 mannetjesbij 41 soort hert 42 imitatie 45 meisje 48 compagnon 
49 per adres 50 en volgende 51 Japans bordspel 53 Turks bevelhebber 
54 redenaar 56 vaas 57 achter 58 beddengoed 59 slee 60 waterplantje 
62 graanafval 63 drinkbakje 65 op de wijze van 66 bijbelse figuur 
68 hijstoestel 70 origine 71 land in Europa. 

Verticaal: 1 lawaai 2 vogel 3 en dergelijke 4 ontkenning 5 ontzag 7 ver-
makelijk 8 voordeel 9 bolgewas 10 Engels bier 11 inwonend 15 vorde-
ren 17 soort 18 Europese taal 20 kei 23 United Nations 29 tragedie 
32 scheepsschade 35 gravin van Holland 36 jaartelling 38 roem 39 lid-
woord 42 tamelijk 43 handgeklap 44 tafelfles 45 beddengoed 46 als-
mede 47 vlak 48 land in Noord-Amerika 52 gevaar 55 eerste kwartier 
61 zot 62 toiletgerei 64 kern 65 papegaai 67 aldus 69 oude lengtemaat. 

 
 
 

 

Er worden ook deze keer wederom 3 tabletten 
chocolade verloot onder de goede inzenders 
van deze februari-puzzel.  

 
 

 

Prijswinnaars puzzel Buukske nr. 1 van januari 2022. 
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VRAGENVUUR MET… Greet Hurkmans 
 

Naam en leeftijd: Greet Hurkmans en ik ben 66 jaren jong. 
Waar geboren: In Someren-Eind. 
Hoe kom je in Someren terecht of van wie bende gij der inne:  
Getrouwd met Harrie Hurkmans uit Someren. Mijn 
moeder was Anna van Velthoven en mijn vader Harrie 
Rijkers. Ze kwamen uit Bakel en ik heb 4 zussen en 4 
broers (waarvan 1 is overleden).  
Beroep / werk: Ik ben op mijn 17e begonnen in de 
thuiszorg als Huishoudelijke Hulp. Daarna wat bijge-
leerd en Helpende geworden. 41 jaar heb ik dit ge-
daan en ben dus in heel wat gezinnen in Someren (en 
bijbehorende dorpen) geweest om de mensen te hel-
pen. Altijd met veel plezier gedaan.  
 

Hobby’s: Genoeg te doen. Puzzelen (legpuzzel van 
3000 stukjes ben ik nu mee bezig). Wandelen, zelf en 
met de mensen in de rolstoel bij Sonnehove, fietsen 
met mijn man. Handwerken. Nu bezig met een groepje 
van Vrouwen van Nu: Hartenkussentjes maken voor 
het Elkerliek Ziekenhuis voor vrouwen die geopereerd 
zijn aan borstkanker.  
 

Leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt: Vervelendste is dat 
wij geen kinderen hebben gekregen. En het leukste is dat ik heel veel 
nichtjes en neefjes heb, waar ik intens van kan genieten.  
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Nee, dat is iets wat toch 
niet kan. Dus het is goed zo. 
Wat is een perfecte dag voor jou: Iets doen voor anderen en gewoon 
steeds bezig zijn. Ik kan echt niet de hele dag op de bank hangen en 
niks doen.  
Heb je nog iets gedaan bij de KBO: Ja, heel veel genieten van alle 
activiteiten die de KBO voor ons organiseert. Jammer dat het momen-
teel niet kan. Maar hopelijk gaat dit wel weer snel gebeuren.  
Hoe ben je bij de KBO terechtgekomen: Door mijn zus Leny. Ze 
vroeg of ik meeging naar de Carnavalsavond van de KBO, maar dan 
moest ik wel lid worden. En zo heb ik dat meteen gedaan, toen nog bij 
Piet v Diepen die in het bestuur zat.  
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Zou je iets willen veranderen bij de KBO: Nee, ik vind het een  
actieve vereniging die heel veel mooie en interessante dingen  
organiseert.  
Wil je nog iets kwijt: Leuk dat er nu ook wat meer “jongere” ouderen 
bijkomen. Een goede zaak en ik vind de toneelstukken altijd erg fijn om 
te zien. Er in houden zou ik zeggen.  
 
Marjan & Trudy. 
 
Opmerking van de redactie: Bedankt voor de koffie en de heeeeer-
lijke eigen gebakken cake…… 

 

 

 

DE 55-PLUS SENIORENZITTING  

Hoewel nog onzeker door de Coronamaatregelen, wil de commissie 
toch bekijken of de Seniorenzitting kan doorgaan in 2022.  
 

Op woensdag 23 februari 2022 vindt de 20ste editie 
plaats van de 55-plus Seniorenzitting voor alle senio-
ren van Groot-Someren. De avond begint om 19.30 
uur in De Ruchte en de zaal gaat om 19.00 uur open.  

 

Kaartverkoop à € 9,00 door CV “De Meerpoel” is nog mogelijk op  
donderdag 10 februari 2022 van 10.00 tot 11.00 uur in De Ruchte.  
 

De organisatie: Johan Smits, Peter Swinkels en René Zwinkels, met 
medewerking van de Zaonikaovendcommissie van CV De Meerpoel. 
Zaalversiering door leden van KBO Someren-Dorp o.l.v. Anton Sauvé.  
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WIST U DAT … 

→De Liederentafel op 13 februari en de informatieavond op 15 februari 
voor nieuwe leden zullen zijn, indien de maatregelen dat toelaten. 

→U zich het hele jaar door kunt aanmelden bij de diverse activiteiten. 
Zoals Jeu de Boules, koor De Nagalm, scootmobielen, fietsen, de 
wandelaars, koersballen en alle andere activiteiten. 

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

→U veel informatie over de meest uiteenlopende multimedia-vragen 
kunt vinden op de site van “STEFFI”: https://www.steffie.nl/  

→Ook de website van KBO-Brabant erg veel interessante artikelen en 
wetenswaardigheden voor u heeft. Kijk er eens naar via Internet.  
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/ 

→Het geplande toneelstuk is verplaatst naar maart of april, afhankelijk 
van de Corona-maatregen. Men oefent echter wel zelf flink door. 

→De vrijwilligers-bijeenkomst verplaatst is naar ergens in het voorjaar. 
→Uit Eten op 10 maart bij Gasterij Krabbendam is. 18.00 uur. € 19,95. 

U kunt zich nu al opgeven bij Francien Boots,  0493 - 493 738. 
  

https://www.steffie.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/
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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.kbo-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 

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.kbo-kring-gemeente-someren.nl/
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