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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 om ingezonden bijdragen 

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 10 maart. 

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 24 feb Wandelen 09.30 uur 
maandag 07 mrt Kienen 13.30 uur 
dinsdag 08 mrt Excursie Bibliotheek Someren 19.00 uur 
donderdag 10 mrt Wandelen 09.30 uur 
donderdag 10 mrt Jaarvergadering 14.00 uur 
donderdag 10 mrt Uit eten bij Krabbendam 18.00 uur 
zondag  13 mrt Liederentafel 13.30 uur 
woensdag 14 mrt Excursie Bibliotheek in Someren 10.30 uur 
donderdag 24 mrt Wandelen 09.30 uur 
donderdag 24 mrt Voorlichting Veiligheid in en om het huis 14.00 uur 
zondag  03 apr Liederentafel 13.30 uur 
zondag 03 apr Sixties Sunday Live met de Briljantjes 16.00 uur 
maandag 04 apr Kienen 13.30 uur 
dinsdag 05 apr Toneel  14.00 uur 
woensdag 06 apr Fietsen 30 km 13.30 uur 
woensdag 06 apr Toneel 19.00 uur 
woensdag  13 apr Bloemschikken 10.00 uur 
donderdag  21 apr Dagreis naar Haps en Veghel v.a. 08.30 uur 
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VAN HET BESTUUR 

LIEVE MENSEN 
 

Na vele jaren in het bestuur te hebben gezeten,  
ga ik afscheid nemen van deze eervolle taak.  

Na 9 jaar ben je niet herkiesbaar en dat is een goede zaak.  
Een frisse wind door het bestuur. Het wordt anders al gauw:  
“We hebben het altijd zo gedaan!”. 
Ik heb met veel plezier met meerdere bestuursleden samengewerkt, 
met in mijn achterhoofd de slogan  
“Ontmoeting staat aan de basis van alles”.  
Dat vind ik nog steeds de grootste taak die er voor de KBO is wegge-
legd. Door elkaar te ontmoeten worden veel dingen bespreekbaar. 
Dat kan gedurende onze fiets- en wandeltochten, bij de jeu de boules 
of het koersballen, in De Huiskamer of bij het rikken.  
Het maakt niet uit, maar zoek elkaar op.  
En niet altijd alleen voor jezelf, maar ook voor die ander. 
Van de ontspanningsmiddagen heb ik altijd het meest genoten.  
Een hele organisatie, maar bijna altijd succes verzekerd. Of het nu de 
Briljantjes zijn die optreden, of een goede voorlichtingsmiddag, bijna 
altijd is er wel iemand die bij het naar huis gaan tegen je zegt: ”Het 
was een fijne middag”. En daar word ik zo gelukkig van, dan is het ‘t 
werk meer dan waard geweest. 
 

Ik blijf nog wel actief als web-
master en als lid van de activi-
teitencommissie. 
 

Het was graag gedaan al die  
jaren, maar nu is het tijd voor 
nieuwe inzichten en ideeën  
van nieuwe bestuursleden.  
 
Mijn medebestuursleden bedank ik ook hartelijk voor de vruchtbare en 
gezellige samenwerking. 
 
Marjan Verdouw 
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JAARVERGADERING 10 MAART 14.00 UUR 
 

Onze jaarvergadering kan, mede van-
wege de versoepelingen, deze keer 
weer met max. 100 personen gehouden 
worden. Deze vindt plaats op 10 maart 

om 14.00 uur in het Dobutheater van Cultureel Centrum De Ruchte.  
U bent hierbij van harte uitgenodigd. Zie ook ‘t Buukske 2 van 2022. 
Kunt u niet komen en:  
▪ Heeft u op- of aanmerkingen over de notulen van 05 oktober 2021, 

vermeld in Buukske nr. 02 van februari, mail uw standpunten dan 

naar kbosomerendorp@gmail.com. U kunt hierover niet bellen! 

▪ Toelichting agendapunt 10: Bestuursverkiezing.  

Aftredend en herkiesbaar zijn Pieter Cattenstart en Henny Goos-

sens. Aftredend en niet herkiesbaar is Marjan Verdouw. 

▪ Wilt u zelf bestuurslid worden, meldt u zich dan vóór 01 maart aan 

d.m.v. een schriftelijke bereidverklaring, ondersteund met handte-

keningen van tenminste 5 leden.  

Wilt u de vergadering van 10 maart wel graag bijwonen, op volgorde 
van aanmelding met max. 100 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  
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen: 
 

† De heer Frans van Doorn 
 Floreffestraat 24  23 dec 2021 
† De heer Gerard Smits 
 Verdonckstraat 1A  25 dec 2021 
† Mevrouw Wilma Welten-Swinkels 
 Ter Hofstadlaan 247  12  jan 2022 
† Mevrouw Jeanne Snoeijen-van der Vleut 
 Melchertstraat 4A  28  jan 2022 
† Mevrouw Nel Goosen-Haasbroek 
 Julianapark 19  30  jan 2022 
† Mevrouw Tonny Verheijen-Baggermans 
 Ter Hofstadlaan 259  30  jan 2022 
† De heer Jan van Diepen 
 De Stappert 26  4 feb 2022 
† Mevrouw Alda van Mierlo - Hurkmans 
 Kerkstraat 53  7 feb 2022 
 

  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
 

Echtpaar  Peter & José Joosten-Vlemmix Eikenpage 19 

Mevrouw  Maria Eilers-Cranenbroek Ter Hofstadlaan 231 

De heer  Piet Wijnia Hogaarde 12 

Echtpaar  Peter & Gerda van Dinteren Zandstraat 12 

Mevrouw  Anneke van Zanten-Toet  Waalseweg 29 

Echtpaar William & Carina van de Voort-Twaalfhoven Beukelaar 10 
 

 

 HENK EN MIA 
 VAN DEN HEUVEL-DERKS 

 

     zijn op 2 maart 2022 60 jaar getrouwd. 
 

      Verdonckstraat 94, 5711 ER Someren 
 

Vanwege de coronamaatregelen vieren zij dat in besloten kring. 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD NAMENS DE KBO.  
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DONDERDAG 24 MAART 14.00 UUR 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis 
wonen. Maar hoe zit het met 
de veiligheid? Tijdens deze 
bijeenkomst besteden we 
vooral aandacht aan welke 
maatregelen je kunt treffen 
om je veiligheid te vergroten. 
Denk bijvoorbeeld aan hoe je 
je kunt weren tegen inbraak 
en babbeltrucs maar ook aan 
ongewenste telefoontjes.  

 

Aan de hand van concrete voorbeelden van alledag wordt de veilig-
heid onder de loep genomen. Met kleine aanpassingen en tips kun je 
het in en om huis al veiliger maken.  
 

De lezing is tot stand gekomen binnen het project Ons Veilig Thuis 
van KBO-Brabant. Ook buurtbrigadier Jeroen van Aarle zal aanwezig 
zijn voor het beantwoorden van vragen.  
 

Aanmelden vóór 17 maart 2022 via  
kbo.someren.activiteiten@gmail.com onder vermelding van  
uw naam, adres en telefoonnummer.  

Of: Francien Boots,  Floreffestraat 36   0493 - 493 738  

Hennie Vossen,  Markt 2    0493 - 494 541  

Marjan Verdouw,  Hoogertstraat 29   0493 - 492 546  
(Als de maatregelen van nu dan nog van kracht zijn, kunnen er  
maximaal 100 personen toegelaten worden.)   

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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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. Ritten kunnen tot uiterlijk twee werk-
dagen van tevoren worden aangevraagd. 
Bel of e-mail tussen 9.00 en 12.00 uur 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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EXCURSIE IN DE BIBLIOTHEEK 

De in november 2021 geplande excursie 
naar de bieb kon destijds helaas niet door-
gaan. Nu gelukkig weer wel.  
Want wat de Bieb allemaal aanbiedt, is veel 
meer dan we doorgaans denken. Pak nu die 
kans om het allemaal te ontdekken, gezellig 
samen met een aantal andere mensen. 
We organiseren de rondleiding op:  
dinsdag  08 maart om  19.00 uur 
en woensdag  14 maart om  10.30 uur.  
Samenkomst bij de bibliotheek, Molenstraat 12, 5711 EW Someren.  
 
Opgave tot en met 4 maart kan bij:  

Henny Claessens   0493 - 494 664  

Pieter Cattenstart   0493 - 495 065  
Of via mail (voorkeur): kbosomerendorp@gmail.com  
of  kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
Of via de website:  www.kbo.somerendorp.nl  
 

Diegenen die zich destijds hebben opgegeven graag opnieuw 
aanmelden. Maximaal 30 personen per rondleiding. 

 

 

BLOEMSCHIKKEN 

Op woensdagmorgen 13 april gaan we 
weer bloemschikken. Op deze morgen 
kunt u een mooi Paasstukje komen ma-
ken in De Huiskamer van De Ruchte. 
Francé van de Kemenade komt ons hier 
weer bij helpen.  
We beginnen om 10.00 uur.  
De kosten voor de materialen zijn € 15,-. 

U kunt zich tot 1 april opgeven voor het bloemschikken bij:  

Hennie Vossen  : 0493 - 494 541 

Marjan Verdouw : 0493 - 492 546 

Francien Boots : 0493 - 493 738 of via 
Kbo.someren.activiteiten@gmail.com;  www.kbo-somerendorp.nl 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
http://www.kbo.somerendorp.nl/
mailto:Kbo.someren.activiteiten@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
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WAT DOET KBO BRABANT VOOR HAAR LEDEN? 

Bij de leden van de afdeling is door middel van het jaarprogramma en 
de aankondigingen in ’t Buukske en op de website voldoende bekend 
wat er door onze afdeling wordt georganiseerd. 
Maar wat doet nou KBO-Brabant voor haar leden? (Immers daar gaat 
toch een deel van onze contributiegelden naar toe!)  
Heel wat, zoals uit onderstaande opsomming blijkt. 
 

- De maandelijkse uitgave van de ONS. 

- De 2-wekelijkse digitale uitgave van de Nieuwsbrief ONS-Actueel 

voor besturen en geabonneerden. 

- Het geven van cursussen en bijscholingen voor onze vrijwillige 

ouderen adviseurs (VOA’s) en Cliënt Ondersteuners (CO’s),  

Belastinginvulhulpen en Thuisadministrateurs. 

- WLZ Adviseurs.  De afkorting WLZ staat voor Wet Langdurige 

Zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig 

hebben, thuis of in een WLZ-instelling zoals een verpleeghuis, in-

stelling voor mensen met een handicap of een GGZ-instelling. 

- Het introduceren en begeleiden van nieuwe administratieve ver-

anderingen zoals de invoering van de WBTR (Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen) en de UBO ((Ultimate Beneficial 

Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) bestemd voor de 

Kamer van Koophandel. 

- Zorgen dat het Lea-web (computerprogramma ledenadministra-

tie) niet alleen de ledenadministrateur ondersteunt maar ook de 

penningmeester. Eigenlijk voor iedere bestuurder. KBO-Brabant 

zorgt voor het “up-to-date” houden van dat programma. 
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- KBO-Brabant betaalt opzet, onderhoud en abonnement van de 

website en draagt zorg voor de opleiding en ondersteuning web-

masters. 

- Bijstaan met juridisch advies voor onze VOA’s en CO’s, hoofdza-

kelijk m.b.t. de WMO maar ook alle leden van de organisatie kun-

nen van een juridisch advies gebruik maken. 

- In samenwerking met andere Ouderen Bonden de regering  

aanspreken door middel van het benaderen van politieke leiders 

en Kamerleden zoals dat nu gebeurt met de pensioenen en de 

ontkoppeling tussen Minimumloon en AOW. 

- Het voeren van processen als KBO-Brabant of i.s.m. de andere 

Ouderen Bonden en Pensioenbehoud, zoals er nu een proces 

loopt met betrekking tot de pensioenen. De Eerste zitting bodem-

procedure Pensioenwet is geweest op 27 november 2021 en op 

12 februari 2022 volgt een uitspraak. 

- Het begeleiden van de ledenadministrateurs voor het juist bijhou-

den van onze ledenlijsten en zorgen voor bijscholing. 

- Het voordelig aanbieden van een zorgverzekering via de VGZ. 

- Het informeren over voor de ouderen belangrijke zaken zoals, 

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, Geldmaat plus assis-

tentie, problemen bij het CBR. 

- Het faciliteren van de KBO Kring Gemeente Someren.  

- Ledenvoordeel. Via onze webshop “Ons ledenvoordeel” profiteert 

u van de meest uiteenlopende aanbiedingen: van een mobiliteits-

trainer tot batterijen voor uw hoorapparaat en van voordelig  

bellen tot leuke uitjes.  

- Onze partner Energiebesteding voorziet onze leden van groene 

energie direct uit Nederlandse bron tegen voordelige variabele  

en vaste stroom- en gastarieven.  

 
Mocht u nog met vragen zitten, dan kunt u te allen tijde contact  

opnemen met het bureau van KBO-Brabant.  073 644 4066 
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BELASTINGAANGIFTE 2021 

Tussen 1 maart en 1 mei is het 
weer tijd om de jaarlijkse  
belastingaangifte te (laten) ver-
zorgen. Áls u tenminste een 
brief heeft ontvangen dat u  
aangifte moet doen óf als u 
denkt belasting of toeslagen 
terug te krijgen. Onderstaande 

gegevens heeft u nodig voor het (laten) invullen van de aangifte over 
het jaar 2021.  
 
Voor zover voor u van toepassing: 
Persoonlijke gegevens 

• De DigiD codes van uzelf (en partner en/of kinderen) 
• Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw huisgenoten 
• Uw bankrekeningnummer(s) 
• Eventuele machtigingscode(s) van u en uw partner 

Inkomsten 
• Alle jaaropgaven over 2021 (AOW en Pensioen) 
• Eventueel ontvangen partneralimentatie 

Bankrekeningen 
• Alle jaaroverzichten 2021 van alle bankrekeningen 
• Alle spaarrekeningen, ook van partner en kinderen 
• Het jaaroverzicht 2021 van uw beleggingen en vermogen 

Wonen (Indien van toepassing) 
• De waarde van uw eigen woning.  

Zie WOZ-beschikking gemeente  
• De jaaropgaaf van uw hypotheek 
• Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening 

Aftrekposten: waarvan u betalingsbewijzen heeft! Denk aan: 
• Giften  
• Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen 
• Gemaakte vervoerskosten i.v.m. medische zorg 
• Dieetverklaring 
• Eventueel betaalde partneralimentatie 
• Alleen als u deze hebt gehad: 
• De voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of ZVW 2021 
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PUZZEL MAART 2022 
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Dit keer kregen we een Zweedse puzzel toegestuurd! (zonder loep!!!) 
Gemiddelde moeilijkheidsgraad! De pittige komt misschien later! 
 
Vul hieronder de letters in zoals die in de rode cirkels staan: 

 
 
 
 

 
Oplossing vóór vrijdag 11 maart a.s. inleveren bij bestuursleden of 
bij de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  
 
Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!!  
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 Prijswinnaars puzzel Buukske nr. 2 van februari 2022. 
 
 
 
 

 

   
 
 

  Louise Jansen,  
  Frits Bernards,  
  Annie v Otterdijk. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com


     18    

TONEEL BIJ ONZE KBO OP 5 EN 6 APRIL 

Het toneelgroepje van de KBO “De Gezellige uurtjes” heeft een poos 
terug een dapper besluit genomen om het maar te gaan proberen. 
Bij elkaar komen, spelen, een gezellige tas koffie….  
Maaaarrrr… op gepaste afstand en waar mogelijk kapje voor! 
 

Toen vorig jaar duidelijk werd dat de ouderwetse kerstviering niet 
meer door kon gaan, vroeg het bestuur ons of we dan niet eens een 
blijspel of klucht wilden spelen, begin februari.  
Natuurlijk wilden we dat. Er werd een stuk uitgekozen, wat ingekort en 
aangepast en starten maar. 
Maar nauwelijks aan de gang, kwamen de delta- en omikron corona 
variant, dus... stoppen. Maar wel paraat blijven door de teksten bij te 
houden. En dat laatste hebben de spelers serieus gedaan.  
De tekstkennis onlangs was heel goed.  
We kunnen ons nu toeleggen op de timing, die perfect moet zijn om 
tot een klucht te komen. Want een klucht spelen is het moeilijkste bij 
het toneelspelen. 
 

TOEGANG TOT DE UITVOERINGEN. 

Op dinsdagmiddag  5 april om 14.00 uur 
En woensdagavond 6 april om 19.00 uur 
Hoe alles wat betreft de toegang verder geregeld gaat worden, is nu 
nog niet bekend maar in het volgende Buukske van april zal daar-
over meer informatie komen. 
 

Nu ik toch aan het woord ben, doe ik bij deze een oproep aan onze 
jongere ouderen: 

KOM BIJ ÓNS,  
want met een spelersgroep, die gemiddeld wel ouder is dan 77 jaar, is 

aanvulling héél hard nodig. Dus tot dan bij “De Gezellige Uurtjes”. 
KOM BIJ ÓNS,  

 

Herman Tesselaar  06 2269 1015  
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LIEDERENTAFEL 
 

Afhankelijk van de geldende 
“Covid maatregelen” worden 
op de zondagmiddagen  
13 maart en 3 april weer  
liederentafels gedekt!  
We kleden De Huiskamer in 
De Ruchte gezellig aan, zo-
dat u een stemmige middag 
kunt beleven.  
 

Frans Cuunders zal tal van bekende liedjes ten gehore brengen.  
Ook heeft hij een prachtige PowerPointpresentatie gemaakt met de 
liedteksten erbij, zodat u naar hartenlust mee kunt zingen. En er lig-
gen lijsten met liedjes klaar, zodat u zelf een lied kunt aanvragen.  
Leeftijd en zangkwaliteit zijn van ondergeschikt belang.  
 
Carien Cranenbroek is gevraagd om het geheel te begeleiden.  
Zij maakt een praatje en helpt u op weg om mee te zingen.  
We hopen weer op een grote opkomst!  
 
Kosten: € 2,00 inclusief koffie/thee. Voor niet leden € 5,00.  
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MIDDAGJE HEERLIJKE LIVE MUZIEK I.S.M. ONZE KBO 

Voor zondag 3 april staat de 2e Sixties Sunday Live gepland met een 
wel zeer bijzonder optreden van de Briljantjes. Deze muzikale alles-
kunners zijn voor dit optreden speciaal gedoken in het enorme reper-
toire dat de Sixties rijk is. Dus met een geheel nieuw programma. 
Samen met Cor (ex The Fashions) wordt dit een middag vol met mu-
ziek uit onze jeugd. Van The Rolling Stones tot The Supremes en van 
Buddy Holly tot The Monkees.        
Aanvang 16.00 uur in De Ruchte. 
Kaarten bestellen à € 3,00 bij De Ruchte.         QR-code verplicht.  
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21 APRIL: DAGTOCHT HAPS EN VEGHEL  

We hebben weer een gezellige maar leerzame dagtocht gevonden! 
We gaan op 21 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 zelf-
gemaakte appeltaart. Eigenaresse Conny brengt ons op de hoogte 

van allerlei interessante kip- en ei-weetjes.  
Uiteraard hoort daar ook advocaatjes-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 13.30 uur kunnen we zelf rondkijken 
in de leuke winkeltjes. De Jumbo Foodmarkt en 
Proeffabriek is hier in 2015 geopend. Om 13.30 
uur staan de gidsen klaar om ons mee te ne-
men naar het museum SIEMei (Stichting Indu-
strieel Erfgoed Meierij). Zij leiden ons rond in 

dit grote museum en kunnen u alles vertellen over wat u hier zoal kunt 
zien en beleven, zoals voorbeelden van de industriële- en ambachte-
lijke bedrijvigheid uit de Meierij. De collectie loopt uiteen van letterzet-
machines, houtverspaanders en een dragline, tot oude telefoontoe-
stellen, gereedschappen en een lintzaagmachine. U heeft na de rond-
leiding nog tijd om zelf wat rond te kijken. Om 16.30 uur weer naar 
Someren via een toeristische route. Uw voorzitter heeft deze erg 
leuke dagreis al ooit gedaan. 
 

U kunt zich tot en met 25 maart opgeven bij: 

Francien Boots,  Floreffestraat 36   0493 - 493 738  

Hennie Vossen,  Markt 2   0493 - 494 541  

Marjan Verdouw,  Hoogertstraat 29   0493 - 492 546  

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

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

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

uw rekening te innen.  
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SENIOREN EXPO VELDHOVEN 

DINSDAG 10 TOT EN MET ZONDAG 15 MEI 2022 IN HET  

NH CONFERENCE CENTRE KONINGSHOF TE VELDHOVEN 
 

De KBO vertrekt op donderdag 12 mei 
per bus vanaf De Ruchte om 09.00 uur.  
 

Opgeven voor de busreis vóór 1 mei bij: 

Francien Boots  0493 - 493 738  

Marjan Verdouw  0493 - 492 546  

Hennie Vossen  0493 - 494 541 
 

 

Opgepast: OPLICHTING! 
De volgende informatie is ons via de Gemeente Someren gestuurd. 

Medipoint belde hen met het volgende sig-
naal. 
 

Er is een man die aanbelt bij een cliënt. 
Zijn verhaal was dat hij een accu kwam bren-
gen van Medipoint.  
De man droeg geen kleding van Medipoint. 
De cliënt vertrouwde het gelukkig niet. Hij 
zag geen busje, dus vroeg hij de man terug 
te komen met een busje, wat hij zou doen. 

De man is echter niet meer teruggekomen. Cliënt heeft Medipoint be-
naderd en die geeft het signaal nu door. Een dag later kwam er weer 
een melding van een poging tot oplichting. 
 

Pas op dus. 
Altijd mét identificatie, bus en kleding van het bedrijf Medipoint. 
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14-15-16 MAART 
 

Maak gebruik van je stemrecht. Niet stemmen? Ongehoord! 
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JUBILEUMACTIE JUMBO WELTEN 

Jumbo Harrie Welten bestaat dit jaar 15 jaar en dat laten ze niet onge-
merkt voorbijgaan. Wij als vereniging mogen ook deelnemen aan het 
feestje. Want JUMBO Welten heeft in totaal € 25.000 te verdelen over 
alle verenigingen die deelnemen aan deze  

"Spek de kas van je club actie”. 

Zij schrijven: 
“Heeft uw vereniging een lang gekoesterde wens maar ontbreekt het 
aan voldoende financiële middelen? Dan willen wij met deze actie 
graag een bijdrage leveren aan de wens van uw leden.  
De spaaractie loopt van dinsdag 16 februari tot en met 12 april 2022. 
Klanten ontvangen in deze periode bij iedere € 10,-. aan bood-
schappen een waardepunt die ze kunnen doneren aan een ver-
eniging naar keuze. Aan het eind van deze actie wordt het bedrag 
van € 25.000 naar rato van alle gedoneerde waardepunten verdeeld 
en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen.  
Zijn er in totaal bijvoorbeeld 50.000 waardepunten uitgegeven en 
heeft uw vereniging 5.000 waardepunten ontvangen, dan ontvangt uw 
vereniging dus een bedrag van € 2.500.” 
Wat ons betreft: van harte aanbevolen. Wij hebben nog wel wensen! 
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WIST U DAT … 

→We ons héél gelukkig prijzen dát we weer diverse activiteiten  
mogen organiseren. 

→Zolang de coronamaatregelen gelden, zullen er beperkingen zijn.  
→U toch nog goed moet letten op de berichten in de pers, op TV, bij 

Siris en op onze website hoe de actuele stand van zaken is. 
→U voor vragen over- of problemen met uw computer, tablet of mo-

bieltje nog steeds terecht kunt bij Peter de Groot,  0493 440 266. 
→De toneelclub “De Gezellige Uurtjes” dringend nieuwe leden zoekt. 

 U kunt zich aanmelden bij Herman Tesselaar,  06 2269 1015 
→U snel moet zijn met aanmelden voor diverse activiteiten want 

vol=vol. Te laat = pech, helaas! 
→Er op 3 mei een voorlichting over De Wensambulance georgani-

seerd wordt in De Ruchte. Info: volgende Buukske en website. 
→U op 14 - 15 - 16 maart weer uw gemeenteraad van Someren kunt 

kiezen. Maak dus goed gebruik van uw stemrecht!  
→De vrijwilligersbijeenkomst op 14 april zal worden georganiseerd.  
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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 
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