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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 5 mei. 

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  28 apr  Wandelen 09.30 uur 
maandag 02 mei Kienen 13.30 uur 
dinsdag 03 mei Wensambulance + Tonny Wijnands 13.30 uur 
woensdag 04 mei Fietsen 30 km tocht 13.30 uur 
woensdag 04 mei Scootmobieltocht  13.30 uur 
donderdag  12 mei  Wandelen 09.30 uur 
donderdag 12 mei Uit eten bij “In d’n Herberg” 18.00 uur 
woensdag 18 mei Fietstocht 50 km 10.00 uur 
woensdag 25 mei Scootmobieltocht 13.30 uur 
woensdag 01 juni  Voorlichting 5-daagse reis Luxemburg 10.00 uur 
woensdag  01 juni  Fietstocht 30 km 13.30 uur 
 

 

In het kader van het 50-jarig jubileum van JUMBO komt een speciale  
ganzenbordeditie van Someren uit. Om dit te vieren leggen zij op  
zaterdag 14 mei van 10.00 tot 17.00 een megagroot ganzenbordspel op het 
Wilhelminaplein. Zij nodigen ook leden van onze KBO uit om het spel te ko-

men spelen. Een spel duurt  20 minuten. Er zijn leuke prijzen te winnen. Doet 
u ook graag mee dan kunt u zich tot vrijdag 13 mei aanmelden via: 
Kbo.someren.activiteiten@gmail.com    óf bij Francien  0493-493 738  

óf bij Hennie 0493-494 541 óf bij Marjan 0493-492 546.  

mailto:Kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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VAN HET BESTUUR 

Hoewel het keer op keer wetenschappelijk bewezen is dat de natuur  
onze geestelijke gesteldheid ten goede komt, wisten mensen dit al lang 
voordat we psychologisch onderzoek verrichtten. Inspirerende spreuken 
over de natuur werden al opgeschreven in de tijd van filosofen als  
Confucius en Aristoteles, en zijn nog altijd razend populair.  

Wat een fijne herinnering dat we 
soms best een pauze mogen inlassen 
om van het moment in de natuur te 
genieten. Lao Zi leefde waarschijnlijk 
in de vijfde of zesde eeuw v. Chr. en 
was een Chinees filosoof. Hij raadde 
aan: “Wordt het je allemaal even te 
veel, lees dan een inspirerende 
spreuk en maak een wandeling in de 
buitenlucht en relax”.  

Enkele spreuken: 
1. De natuur heeft geen haast en toch komt alles af. 

2. Het mooiste uitzicht komt na de zwaarste klim. 

3. Als je echt van de natuur houdt, dan vind je schoonheid overal.  

4. Lente is de natuur die zegt: “Tijd voor een feestje”. 

5. Het voordeel van de lente is dat je ook overdag schaapjes kunt 

tellen. 

 
Pieter Cattenstart 
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen: 
 

† De heer Graard van den Boomen 
 Sonnehove 241  28 mrt 2022 
 

† Mevrouw Gerrie Lamm - van Honk 
 Noorderlaan 15  04 apr 2022 
 

† Mevrouw Tonny van Boesschoten 
 Einderplein 6  06 apr 2022 
 

 Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

Echtpaar  Jan en Agnes Isbouts Floreffestraat  11A  

Mevrouw  Paula Beune Kerkendijk  33  

Mevrouw  Door van Houts - Bernards Sonnehoek  42  

Mevrouw  Lies Driessen - Hendrikx Kerkstraat  8C 

Mevrouw  Liesbeth Linders – Raassens Hooghoef  11 
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WIST U DAT … 

→Er op 3 mei een voorlichting over De Wensambulance georganiseerd 
wordt in De Ruchte.  
Daarna is er een optreden van  
Tonny Wijnands. 

→Op 1 juni de voorlichtingsmorgen is voor de 5-daagse reis naar 
Luxemburg. 

→WoCom een informatiekaart heeft over het vinden van een passende 
huurwoning. Hierin staat het belang van tijdig inschrijven, aan welke 
regels WoCom zich moet houden en in het kort hoe Wooniezie werkt.  

→U, gehoorbeperkte, ook een noodoproep via de 112NL-app kunt 
doorgeven aan de meldkamer. Wel de app vooraf installeren! 

→De toneelclub “De Gezellige Uurtjes” dringend nieuwe leden zoekt. 
 

→Ook “De Nagalm” nieuwe zanglustigen zoekt. 
→U voor vragen over- of problemen met uw computer, tablet of mobieltje 

nog steeds terecht kunt bij Peter de Groot,  0493-440 266. 
→U bij Zwemschool de Abeel nu ook 5% korting krijgt bij aankoop van 

zwemkleding van X-eau op vertoon van uw KBO pas? 
→De Senioren-Expo van 12 mei NIET doorgaat. 
 

SIXTIES SUNDAY LIVE 

Zoals op de collage hiernaast is te 
zien, werd het op die zondag  
3 april een gezellige muzikale  
succesmiddag. 
Zeker ook vanwege het optreden 
van De Briljantjes! 
 
Die gingen écht “Sixties!” 
Voor herhaling vatbaar. Echt wel!  
 
We houden u op de hoogte wan-
neer weer een volgende zondag-
middag met livemuziek wordt  
georganiseerd. 
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VOORLICHTING VAKANTIEREIS 

Op woensdag 1 juni houden we in De Huiskamer van De Ruchte een 
voorlichting over onze prachtige vakantiereis naar Luxemburg van  
5 t/m 9 september 2022.  
TwinTours verzorgt deze reis en neemt dus ook de presentatie van deze 
voorlichting voor zijn rekening. 
Even het geheugen opfrissen:  
U verblijft in het ***hotel "Du Commerce” in Clervaux. Gelegen in het 
centrum van dit mooie stadje. 
Het vervoer is per comfortabele touringcar, voorzien van alle gemakken. 
Deze hele week wordt u begeleid door een ervaren chauffeur/reisleider.  
Ons lijkt het een hele mooie reis.  
Nieuwsgierig? Kom dan beslist naar deze voorlichting! 
Noteer dus: woensdag 1 juni, 10.00 uur in De Huiskamer. 
 

 

SCOOTMOBIELTOCHTEN  

De komende maanden gaan we weer op pad met de scootmobielers die 
zin hebben om er, onder deskundige begeleiding, samen op uit te trek-
ken. Noteer maar op of in de kalender! 
Op de woensdagen zoals hieronder vermeld, vertrekken we vanaf  
De Ruchte om 13.30 uur … 
 
Woensdag 4 mei (deze rit is verzet van 27 april, Koningsdag!) 
En verder op… 
25 mei 29 juni 27 juli 31 aug.  en  28 sept 
 

Geert van Lierop 06-2208 9957    en  
Luit Verdouw    06-3891 9808 
 Zij geven u graag verdere informatie. 
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AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN 

Is volledig ‘open’. U kunt naast medische ritten ook ritten aanvragen voor 
vervoer naar een verjaardag, een winkel, bezoek of de kapper.  
Wel blijven de extra corona-voorwaarden gelden in de auto. Ritten kun-
nen tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren worden aangevraagd. 
VANWEGE HOGE BENZINEKOSTEN IS DE PRIJS PER RIT  
VERHOOGD NAAR € 0,35. 
 

Bel of e-mail tussen 9.00 en 12.00 uur 
voor een afspraak naar: 
automaatje@oniswelzijn.nl of   

0493-441 266.  
 

Vragen naar Silvia Bouwmans of  
Mireille Bohnen. 
 
 
 

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl


     10    

  



     11    

WOENSDAG 15 JUNI FLORIADE ALMERE 
 

Op 15 juni gaan we met de bus van TwinTours naar de Floriade. 
Het is alweer 10 jaar geleden dat de Floriade gehouden werd.  
 
Nu is het de beurt aan Almere. Je ontdekt hier oplossingen uit binnen- 
en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken.  
En je geniet van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en 
fruit.  
Duik in het thema ‘Growing Green Cities’ en laat je verrassen!  
 
15 juni 8.00 uur vertrek bus bij De Ruchte.  
Prijs € 59,50 (inbegrepen busreis en entree) 
 
Opgeven kan tot dinsdag 31 mei 2022.  
 
Kbo.someren.activiteiten@gmail.com 
Francien Boots 0493-493 738  

Marjan Verdouw 0493-492 546  
Hennie Vossen 0493-494 541  
 
  

mailto:Kbo.someren.activiteiten@gmail.com


     12    

DOORLOPER-PUZZEL MEI 2022 
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Horizontaal: 1 strijdgewoel; ondiepe plas; rookgerei - 2 Australische 
struisvogel; brandstof; stand - 3 Engelse graanjenever; mannelijk varken; 
blauw-paars; pl. in Gelderland - 4 dierentuin in Amsterdam; zonder haar; 
pus - 5 nogal groot; duivenhok; cowboyfilm - 6 trekdier; naar mens; wit-
jes; bevlieging - 7 vrouwtjesschaap; schatten; opplakbriefje - 8 namelijk; 
als onder; tuinvogel; oxidatie - 9 lage mannenstem; haspel; afgebroken 
stuk; pausennaam - 10 gravure; pijnlijk ongemak; schaakstuk - 
11 huidplooi; bloeimaand; Scandinaviër; 100 vierkante meter - 
12 erfelijke factor; familielid; warme luchtstreek. 
Verticaal: 1 geluidstrechter; Europeaan - 2 Arabische vorst; afsluiting - 
3 ontstekingskoord; uitblinker; provinciehoofdstad - 4 water in Friesland; 
eethuis; opbergplaats - 5 pl. in Gelderland; onbuigzaam; Zuid-
Amerikaans lastdier - 6 bergtop; honingbij; voorteken - 7 Russisch ge-
bergte; Oosters tapijt; ijzeren mondstuk - 8 loofboom; sneeuwval; sme-
kend verzoek - 9 dakbedekking; deel v.h. bestek; oevergewas - 10 niets 
uitgezonderd; wilddief - 11 druppel; drietal; licht bootje - 12 bekeuring; 
welpenleidster; a priori - 13 eetbare stengelplant; uitbouw aan een huis - 
14 wending; zuiver gewicht; naaldboom. 

 
Er worden  3 pakjes met paaseitjes verloot onder 
de goede inzenders van deze puzzel van mei.   
 
Oplossing vóór 2 mei  a.s. inleveren bij Bestuurs-
leden of bij de Redactie via mailadres:  
redactiekbosomeren@gmail.com.  

Graag mét vermelding van je naam en  
eigen woonadres!!!!! 

 
 
Uitslag puzzel april…  

 
 
 
 
 
 

Greet Hurkmans,  
Tonneke Janssen en Martien vd Els. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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UIT ETEN IN D’N HERBERG OP 12 MEI 2022 
 

Op donderdag 12 mei zijn we welkom voor een lekker dinertje bij  
In d’n Herberg in de Postelstraat. 
Voor € 20 krijgt u onderstaande lekkernijen voorgeschoteld. 
Om 18.00 uur wordt het 1e gerecht opgediend!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vóór 6 mei opgeven bij:  
Francien Boots  0493-493 738  
Marjan Verdouw  0493-492 546  
Hennie Vossen  0493-494 541  
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VOORLICHTING VEILIGHEID, EEN VERSLAG 
 

Donderdag 24 maart was er een voorlichting in De Ruchte over veilig-
heid. Van de pasjes-fraude tot 
ongewenst bezoek aan de deur. 
Leo van der Niet en Maurice van 
Gelder van KBO Brabant leidden 
deze bijeenkomst met aanvullin-
gen door de buurtbrigadier van 
Someren, Jeroen van Aerle.  
Ook Dhr. van Lierop van de 
brandweer had nog een korte 
uiteenzetting over brandveilig-
heid. 
 

Een leerzame middag.  
Jammer dat er maar 40 mensen aanwezig waren. 
 

Wat daarvan de reden is?  
Misschien denken we er te gemakkelijk over. Zo van… dat zal míj niet 
overkomen! Maar telkens krijgen vooral ouderen te maken met alle mo-
gelijke gevolgen van oplichting, hacken, spam, telefoontjes met valse 
informatie of nét-echt lijkende en zo op het oog betrouwbare informatie… 
 

Pas als het te laat is, bedenken slachtoffers vaak wat hen is overkomen. 
De schade is dan al aangericht. Dus voorkómen is beter dan genezen… 
 

Marjan Verdouw, Activiteitencommissie KBO Someren-Dorp 
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FIETSEN MET SENIORENVERENIGING SOMEREN-DORP IN 2022 
 

Op 6 april jl. hebben we onze eerste fietstocht van 30 km. verreden. On-
danks de dreigende weersomstandigheden stonden toch nog zo’n 14 
deelnemers te popelen om van start te gaan. Na overleg werd besloten 
om op weg te gaan en na wat miezerregen in het begin knapte het weer 
op en werd het droog, wel met een straffe wind tegen. Na een mooie 
route via Allemanspad en natuurgebied De Pan naar Maarheeze  waar 
we bij onze nieuwe pauze-locatie Café “Ons Lieske” zeer gastvrij werden 
ontvangen. 
Na een zeer gezellige pauze koersten we met de wind in de rug weer 
terug richting Someren waar we rond 16.45 uur arriveerden. 
 

Voorafgaand aan elke fietstocht worden de veiligheidsinstructies monde-
ling en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de deelnemers. 
 

Willen de deelnemers aan de fietstochten,  
die een geel veiligheidshesje hebben ontvangen,  
dit niet vergeten tijdens de fietstochten te dragen. 

 

Onze 2e  30 km. tocht is op woensdag 4 mei, vertrek om 13.30 uur van-
af “De Ruchte”. Deze tocht voert ons naar Vlierden en we pauzeren bij 
Café “Thijssen”. 
 

Onze 2e  50km. tocht is op woensdag 18 mei, vertrek om 10.00 uur 
vanaf “De Ruchte”. Deze tocht voert ons naar Valkenswaard en we pau-
zeren bij restaurant “Den Haas” en bij boscafé “De Hut van Mie Pils” in 
Waalre. 
 

Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps. 
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MOEDERDAG ZONDAG 8 MEI 
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Ze kent me als geen ander 

Voelt hoe het met me gaat. 

Ze is heel irritant soms 

Vooral met wijze raad. 

Soms moet ik even kauwen 

Op de woorden die ze zegt. 

Bij haar kan ik niet doen alsof 

Bij haar is alles echt. 

En echt, dat is soms moeilijk 

Dat bijt, dat wringt, dat spijt 

Maar bij mijn lieve moeder 

Kan ik uiteindelijk alles kwijt.  

 
SENIORENKOOR “DE NAGALM” 

Tijdens de jaarvergadering van 22 maart worden 10 jubilarissen in het 
zonnetje gezet: Theo en An Hurkmans, 30 jaar lid; Jo Vossen, 25 jaar, 
Mariet Vereijken 20 jaar. En ook Frida v. Bogget, Annie v. Bogget, Drina 
v. Kol, Jan v.d. Bosch en Louis Smolders. Zij zijn al 15 jaar lid. 
Proficiat allemaal!  
Ook wordt Willie Thijssen herdacht. Hij overleed dit jaar. 
 

Het koor neemt afscheid van voorzitter Sjanny Jansen evenals van  
secretaris An van Eijk. Annemarie van Bree neemt die taak op zich.  
Naar een voorzitter wordt nog gezocht. 
Evenals naar nieuwe leden trouwens! Daarom deze oproep: 
 
 
Kom zingen op dinsdagmiddag. 
In de Ruchte om 14.00 uur. 
Het is gezellig en gezond! 
 
Yvonne Kastelijn. 
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VERSLAG TONEEL BIJ ONZE KBO OP 5 EN 6 APRIL 

“WAT MOET IK MET ZO’N OUWE VLAM?” 

Zo luidt de titel van het toneelstuk dat door de KBO-toneelclub uit 
de kast is gehaald om eindelijk voor het voetlicht te kunnen bren-
gen. Het enthousiasme straalt op deze woensdagavond van de 
spelers af. En ook menig toeschouwer in de goedgevulde zaal van 
De Ruchte verheugt zich om weer eens van een gezellig uitstapje 
te kunnen genieten. En genieten wordt het! 

Langzaam wordt de verhaallijn duidelijk. Gezapig keuvelend, buur-
tend, roddelend en tussendoor diverse neutjes nuttigend wordt het 
de toeschouwer duidelijk wat er aan de hand is! 

Bertus, weduwnaar en allergisch voor katten, weet van zijn beste 
vriend Rinus zo het een en ander… Greet komt opvallend vaak iets 
bij Bertus lenen… Hannes komt ook regelmatig langs met wat bo-
ter-kaas- en eieren in zijn mandje. Daar verschijnt ook Sophie die 
het huisje van Bertus kuist… Gemoedelijkheid alom tot… er een 
brief ter sprake komt die voor veel opschudding in het dorp gaat 
zorgen! Door, zus van Rinus, is in alle staten als blijkt dat de in-
houd is uitgelekt. Daarbij speelt boerke Hannes voor wandelend 
Dorpskrantje. Die staat erom bekend en spuit bovendien menig 
doordenkertje richting zijn dorpsgenoten.  
Zo ontrolt zich in gepast tempo een humorvol verhaal over de ge-
volgen ener scheve schaats ooit in Amsterdam gereden door een 
jeugdige Rinus! Maar zo staat het NIET in de brief. Daar is Bertus 
de klos! Want naar het schijnt, heeft Rinus destijds Bertus’ naam 
gebruikt toen hij vreemdging in A’dam! En nu, járen later, moet Ri-
nus met de billen bloot! Hoewel… die is apetrots, eigenlijk, en wil 
alles doen om het de moeder -zijn onwettige dochter dus- en klein-
kind naar de zin te maken. DE confrontatie met de werkelijkheid. 
Want dáár komt me toch een stuk ten tonele! Mét kinderwagen… 
mét inhoud! Mokumse Mien! Deze ras-Amsterdamse met haar 
fraaie uitdossing en bekakte dialect wil de show én Bertus stelen. 
Zíj schreef de brief, namens Trees, de ouwe vlam van “Bertussie 
Blom”… ehhh Rinus… En Hannes is de eerste die de kastanjes uit 
het vuur mag halen bij afwezigheid van Bertus én Rinus….  
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Misverstanden zorgen voor hopeloze tweegesprekken en hilari-
sche taferelen. Al helemaal als Hannes en Rinus op enig moment 
noodgedwongen op de baby moeten passen. Opa’s zijn dan wel 
goede oppassen, maar een baby verschonen is toch andere koek, 
zo blijkt! Gelukkig ontpoppen Greet én Door zich als reddende en-
gelen en liefdevolle bonus-oma’s!  

Tot overmaat van ramp verschijnt ook nog Mevrouw Janssen, 
maatschappelijk werkster. Die wil dat het kind uit huis geplaatst 
wordt. Met dorpseigen eensgezindheid wordt daar dan wél weer 
een stokje voor gestoken.  
Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht want dankzij de aan-
wezige muizen en ratten én een venijnige Sophie, zal ook Mien als 
de wiedeweerga vertrekken. “Opgeruimd staat netjes”! Hatsjie!!! 
 
Mooi stuk! Goed vertolkt! Verdiende lof van alle kanten: hulde aan 
spelers, regisseur en overige meewerkenden.  
En ja, een gezellige nazit is dan een terechte afsluiting! 

HE 
 

 

 
 
PS. KOM BIJ ÓNS, kom bij “De Gezellige Uurtjes”. 

Bel: Herman Tesselaar  06-2269 1015 
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JUBILARISSEN KBO SOMEREN-DORP 2022 

Vandaag, dinsdag 12 april, hebben wij weer een 15-tal jubilarissen in het 
zonnetje mogen zetten. Allen zijn dit jaar 25 jaar lid van onze mooie ver-
eniging. Daarom krijgen ze een lunch aangeboden in lunchroom “Tus-
sendORO” in De Ruchte.  
De mensen van ORO doen hun stinkende best om het ons allen naar de 
zin te maken. En met succes. Iedereen vindt het zo leuk en vooral zo 
lekker dat de bediening na afloop een spontaan applaus krijgt.  
Daar worden ze helemaal verlegen van, maar…dik verdiend. 
 

Iedere jubilaris gaat met een oorkonde, een 
mooie bos bloemen en een voldaan gevoel  
na afloop weer huiswaarts.  
 
Zeker voor herhaling vatbaar! 
 

Bestuur KBO Someren-Dorp 
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VERSLAG BEZOEK BEELDENTUIN 

Op maandag 11 en woensdag 13 april bracht een aantal van onze leden 
een bezoek aan de Beeldenmarkt van Martin en Willeke Jeuken. We 
kwamen terecht in een warm bad. Allereerst werden we verwelkomd met 
koffie en thee met cake. Ondertussen kregen we van Martin uitleg over 
hoe dit bedrijf is ontstaan en waar ze alle mooie spullen vandaan halen. 
Vijf mensen zijn werkzaam in dit bedrijf. 
Regelmatig vertrekken Martin en Willeke naar diverse landen in Azië en 
de Oostbloklanden om inkopen te doen maar vooral ook om nieuwe 
spullen aan hun verzameling toe te voegen. Daarna kregen we een 
rondleiding met voor ieder wat wils. Van prachtig glaswerk tot sokkels 
met schitterende beelden erop tot bronzen beelden of badkamermeubi-
lair. Betaalbare en wat duurdere stukken. Je vindt het er allemaal. 

Een bezoek aan dit bedrijf is dan ook meer dan de 
moeite waard. Het zijn ondernemers pur sang. Onze 
hartelijke dank gaat dan ook naar Martin en Willeke 
voor hun tijd en uitleg. We hebben weer een mooi 
stukje Somerens vakmanschap mogen aanschouwen. 
 

Henny Claessens 
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VERSLAG VRIJWILLIGERSLUNCH 14 APRIL 

Donderdag tussen de middag zijn alle vrijwilligers uit-
genodigd om mee te gaan lunchen bij Brasserie-
Manege ’t Keelven. Drie bevallige amazones heten ons 
welkom. Het is volle bak met bijna 100 deelnemers. 
Deze keer is het werk uitbesteed zodat het voor  
‘IEDEREEN’ een gezellig samenzijn is. Een prima ver-
zorgde “12-uurtje lunch” gaat erin als koek. Kannen 
koffie/thee worden steeds bijgevuld als die leeg zijn.  

Enkele Keelvendames lopen zich de benen onder hun “k.nt” uit. Knap 
want binnen de kortste keren heeft iedereen een vol bord voor zijn neus 
staan. Het Bestuur geniet als laatste van een heerlijk soepje, al worden 
ze zichtbaar wat ongerust van het verplicht wachten.  
Na de lunch is er nog een kennisquiz, natuurlijk over…paarden!  
Helaas heeft niet iedereen daar zoveel kaas van gegeten. Zij krijgen de 
Poedelprijs. Rond 14.00 uur nemen we afscheid en krijgen we allemaal 
nog een verrassing: een leuke gevulde drinkbeker! 
CAP af voor jullie, activiteitencommissie!  
Weer een geslaagde “Tussen de middag”. T. H.  
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VRAGENVUUR MET: Frans van Stiphout 
Naam: Frans van Stiphout geboren 1952 in Bridge-
water Canada. 
In 1958 zijn zijn ouders teruggekomen uit Canada 
en is Frans na de Basisschool naar de ULO in Asten 
gegaan. Vervolgens naar de Kweekschool in Den 
Bosch. Toen Frans  al werkte, is hij nog verder gaan 
studeren en werd leraar Economie op ’t Vakcollege 
in Helmond. Later ook nog decaan. Verder heeft 
Frans nog bij zijn overburen, de avond-MAVO van Jan Beerens, lesge-
geven. En dan vooral veel Middenstandscursussen.  
Van wie bende gij d’r inne: Zijn ouders Wim van Stiphout uit Lierop en 
Hanneke Haazen uit Heusden. Na trouwen naar Canada geëmigreerd 
en van 1951 t/m 1960 in Canada gewoond. Daarna terug naar Neder-
land en in Lierop terecht gekomen.  
Getrouwd met: Ans de Brouwer uit Goirle, later uit Lierop waar haar 
vader is gaan boeren. Frans is later ook met zijn ouders van Heusden 
naar Lierop verhuisd en zo is het gekomen, dat zij elkaar tegenkwamen. 
Kinderen: Mark, Ilse en Loes en 6 kleinkinderen. 
Hobby’s: Zwemmen, rikken, badminton, buurtbus, belasting invullen, 
tuinieren én voetballen en wielrennen kijken. 
Mooiste in het leven: Het familiegevoel, kinderen en kleinkinderen en 
heel dankbaar dat niet alleen mijn eigen broers en zussen, maar ook de 
"kauwe kant” nog allemaal leven. 
Het naarste uit het leven: Getuige geweest van een ongeluk waar een 
jonge motorrijder om het leven kwam. En ik ben nooit vergeten, ook al 
was ik pas zes, het bezoek in de kerstnacht 1958 van de pastoor van 
Heusden om te vertellen, dat ome Frans in Canada was verongelukt. 
Wat zou je over willen doen: Reis naar Canada, zou eigenlijk bijna al-
les nog wel een keer over willen doen…. 
Perfecte dag: Met zijn allen, eten, drinken, kletsen en de jeugd die de 
tuin overhoopzet. 
Wat doe je bij de KBO: Bestuurslid en Belasting invulhulp. 
Hoe kom je bij de KBO terecht: Ik ken Jan Vossen, man van de voor-
zitter, en die vroeg of ik Belastinginvulhulp wilde worden. 
Wil je nog iets kwijt: Kom Bij Ons, mooie naam voor deze vereniging 
en een goede verandering geweest. Intussen is ook ons 7e kleinkind 
Mats geboren. Proficiat Frans en Ans!  
Trudy & Marjan  



     27    

BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com 

Hennie Vossen  Markt 2 Voorzitter 0493-494 541 
Henny Claessens  Voorbeemd 20  Secretaris 0493-494 664 
Henny Goossens   Penningmeester 0493-495 942 
Pieter Cattenstart Pasakker 68 Ledenadministratie 0493-495 065 
Cor van de Sande  0493-492 005 
Frans van Stiphout  06-5137-5318 
Jo Sleegers  06-1360 8092 
Liesbeth van Doorn  06-1631 6563 
 

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

  

Donateur: 

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