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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 vrijdag 10 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 26 jan Uit eten bij Valentino 18.00 uur 
Zondag 29 jan Sixties Sunday Live  geannuleerd 

Maandag 06 febr Kienen 13.30 uur 

Dinsdag 07 febr  Ontspanningsmiddag + Seniorenorkest  13.30 uur 

Donderdag 09 febr  Wandelen 09.30 uur 

Donderdag 09 febr  Vrijwilligersmorgen 11.30 uur 

Zondag 12 febr  Liederentafel 14.00 uur 

Woensdag 15 febr  Carnavalszitting 55 + 19.30 uur 

Donderdag 23 febr   Wandelen 09.30 uur 

Woensdag  01 mrt Voorlichting/ informatie 5-Daagse reis 10.00 uur 

Maandag 06 mrt Kienen 13.30 uur 

Woensdag 08 mrt Jaarvergadering 10.00 uur 

Donderdag 16 mrt Uit Eten In d’n Herberg 18.00 uur 

Dinsdag 25 apr Dagreis naar ???? (info volgt!)  
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VAN HET BESTUUR 

Beste Leden, 
 

Zoals u heeft kunnen lezen, heeft de Gemeente Someren 
in samenwerking met diverse organisaties, zoals de KBO 
Kring Gemeente Someren, het VAC in Asten en Wocom, een enquête 
uitgeschreven om de woonwensen van de senioren in onze gemeente 
voor de toekomst in kaart te brengen.  
Belangrijk dus om deze kans met velen aan te grijpen!  
 

Invullen van deze enquête kan tot 1 februari a.s.! 

En wel via www.someren.nl/woonwensen 
 

Vooral nu de begrippen Wonen en Zorg in de toekomst 
erg belangrijk worden, is het noodzakelijk voor de ge-
meente om een goed beeld te krijgen wat de woonwen-
sen en behoeften van onze senioren zijn, nu én in de 
toekomst.  
U denkt misschien, dat is nog ver weg, maar die is eer-
der bij u dan u denkt. 

 

Daarom een dringende oproep aan alle senioren om gebruik te ma-
ken van deze mogelijkheid. 
 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van deze enquête? U kunt hiervoor te-
recht bij Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners van alle afdelingen 
van de KBO, in de bibliotheek, bij medewerkers van Onis zoals de 
dorpsondersteuners, maar ook bij uw kinderen of andere familieleden. 
 

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking, namens  
de Gemeente Someren, KBO Kring Someren en alle KBO-afdelingen. 
 

Cor van de Sande, bestuurslid 
 
 
 
 

VASTE AANMELDADRESSEN ACTIVITEITEN: 

Voor veel activiteiten wordt u verzocht zich aan te melden.  
Hieronder staat vermeld hoe dat kan: 
* Via kbo.someren.activiteiten@gmail.com   

* of Jo Sleegers  06-1360 8092 

* of Hennie Vossen  0493 - 494 541  
* of Op maandag 09.30 -11.30 uur in De Huiskamer. 
De kosten van deelname innen wij bij voorkeur van uw rekening. 

http://www.someren.nl/woonwensen
mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† De heer Theo van den Boomen 
 Pasakker 6  24 nov 2022 
† Mevrouw Mien Malschaert - Bukkems 
 Beusakker 28  10 dec 2022 
† Mevrouw Martha Claessens - Kollée 
 Sonnehove 103  23 dec 2022 
† De heer Harrie Sleegers 
 Speelheuvelplein 16  25 dec 2022 
† De heer Mathijs van Eijk 
 Sonnehove 211  25 dec 2022 
† Mevrouw Marije Tesselaar 
 Fellenbeemd 62  8 jan 2023 
 

  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

De heer  Peter Crooijmans  Vecht 8 
Echtpaar John en Door Wolter – Dorssers Eendracht 10 
Mevrouw Tiny van Mierlo – Hoeben Binnenhof 14 
Mevrouw Corien Velings – van Dongen Amer 49  
Echtpaar Paul van Otterdijk en Marika van der Velden 
  Wijtenhofstraat 12 
Echtpaar Frank en Ans Sanders – Kroon Van Gijselstraat 8 
Mevrouw José Joosten – Kuijpers Ter Hofstadlaan 207 
Echtpaar Loek en Jeltien Plas – van der Velde Vinkenstraat 3    
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ONTSPANNINGSMIDDAG DINSDAG 7 FEBRUARI 2023 
Deze middag begint om 13.30 uur in de grote zaal van De Ruchte met 
een zeer interessante lezing over Gezonde leefstijl.  
U bent nooit te oud om te starten met gezonde  
keuzes. Ook op latere leeftijd valt er veel  
gezondheidswinst te behalen.  
  

Ria van Dijk, diëtiste en gespecialiseerd in  
gedragsverandering zal de bijeenkomst verzor-
gen. Zij zal ingaan op uw prangende vragen en 
vertelt: “Onze gezondheid is ons hoogste goed. 
We hebben allemaal een bepaalde aanleg mee-
gekregen in onze genen. Maar dit bepaalt 
slechts gedeeltelijk je toekomst. Een flink deel heeft u zelf in de hand! 
Een gezondere manier van leven is makkelijker dan u denkt”.  

Ria van Dijk geeft tips om gezond en lekker te gaan eten. Zodat u zich 
beter voelt en u misschien wel van uw medicijnen af kunt komen.  

Wat is nou wel en niet gezond om te eten? Welke ingrediënten moet u 
zeker in huis hebben en wat kunt u beter in de winkel laten liggen?  

Ook geeft ze tips over beweging in relatie tot voeding. Het is fijn om te 
weten dat een kleine verandering op één van deze gebieden al heel veel 
effect kan hebben. 
 

Een paar bestuursleden hebben al een lezing van Ria bijgewoond en 
waren zeer enthousiast.  

Na de pauze komt het Seniorenorkest ons vermaken. 
 

De toegang is gratis!  
We gaan het weer een keer proberen zonder aanmeldingen vooraf.  
Wel uw KBO pas meebrengen. Voor niet leden 3 euro.  
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AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN 

U kunt naast medische ritten ook ritten aanvragen voor vervoer naar een 
verjaardag, een winkel, bezoek of de kapper. Wel blijven de extra co-
rona-voorwaarden gelden in de auto.  
Ritten kunnen tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren worden aange-
vraagd. De prijs per gereden kilometer is € 0,35. 

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

 0493-441 266.  
 

Vragen naar Silvia Bouwmans of Mireille Bohnen. 

 
SIXTIES SUNDAY LIVE  

Zondag 29 januari gaat niet door.  
De volgende is op zondag 16 april 2023.  
The Return of The Fashions 
 

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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UW KBO-CONTRIBUTIE RETOUR VIA CZ  

Alléén als u bij CZ een aanvullende zorgverzekering 
CZ Leden onder het collectief van KBO-Brabant hebt 
afgesloten, kunt u uw contributie tot max. 25 euro  
terugontvangen. 
Vul het daarvoor bestemde formulier in via  
www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2023/   

en u ontvangt van KBO-Brabant een betalings-/lidmaatschapsbewijs via 
uw e-mail. Dit bewijs kunt u indienen bij CZ, zoals u normaliter uw factu-
ren voor uw zorgkosten declareert 
Houd uw e-mailbox dus in de gaten (en ook uw spam box!!)!  
Download vervolgens het bewijs (en bewaar het op uw computer) of 
print het uit. Soms kan het enkele minuten duren voordat het bewijs in 
uw e-mailbox terecht komt.  
Bent u digitaal niet zo handig, dan kunnen wij u uiteraard helpen.  

Bel ons dan op  073 644 40 66. 
Of laat familie, vrienden of kennissen helpen. Onze belastingondersteu-
ners zijn ook bereid u te helpen. 
 

Let op 
Indien u én uw partner beiden lid bent van KBO-Brabant en beiden 
de aanvullende verzekering CZ Leden heeft, dan dient u het formulier 
voor ieder van u apart in te vullen. 
 

Voor de duidelijkheid: de premiekorting en de contributieteruggave gel-
den alléén bij de aanvullende verzekering CZ Leden.  
U moet dus aanvullend verzekerd zijn.  
En ook nog via de collectiviteit van KBO-Brabant. 
 

DOORGEVEN VAN E-MAIL-ADRES 

Tegenwoordig gaat heel veel via de computer, de IPad of het mobieltje.  
En velen van ons proberen alle ontwikkelingen te volgen.  
Ook wij, als bestuur van KBO Someren-Dorp verwerken al veel  
informatie digitaal. Daar kunt u ons een handje bij helpen! Hoe? 
Stuur een mailtje naar onze ledenadministrateur, Pieter Cattenstart, 
ledenadm.kbo.sd@gmail.com, met de boodschap dat hij vanaf nu uw  
e-mailadres heeft en mag gebruiken. Als u dat eerder nog niet deed! 
Alvast bedankt!     
Bestuur KBO-Someren Dorp 

http://www.kbo-brabant.nl/contributie-retour-2023/
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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WIST U DAT … 
→ UIT ETEN van 09 naar 16 maart is verplaatst. (Correctie Jaarboekje). 

→ Informatie 5-daagse reis Duitsland is bijgevoegd als losse pagina. 
→ U foto’s van veel activiteiten het best kunt bekijken via de eigen 

  website: www.kbo-somerendorp.nl  
→ De Peelbelangkalenders nog te koop zijn bij het Toeristisch Informa 

tie Punt (v/h VVV-kantoor). Kosten: € 3,95 zolang de voorraad strekt. 
→ ”De Gezellige Uurtjes” weer zijn begonnen met de repetities van hun  

toneelstuk en de uitvoeringen gepland zijn op 19 en 20 april 2023.  
→ Je voor vragen over- of problemen met je computer, tablet of mobiel-

tje nog steeds terecht kunt bij Peter de Groot,  0493-440 266. 
 

 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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UITNODIGING JAARVERGADERING 
 

Aan de leden van KBO Someren-Dorp. 
 

Namens het bestuur mag ik U uitnodigen 
voor de  

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

die wij houden op WOENSDAG 08 MAART 2023. 

Aanvang 10.00 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 10 maart 2022.  

6. Jaarverslag van de secretaris over 2022.  

7. Financieel verslag van de penningmeester over 2022  

 en begroting 2023. 

8. Verslag kascontrolecommissie door de heren Martien Jansen en Ad 

van Iersel. 

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie + reservepersoon. 

10. Rol van KBO Brabant. 

11. Verslagronde coördinatoren activiteiten. 

12. Bestuursverkiezing.  

Aftredend en niet herkiesbaar is Cor van de Sande. 

Aftredend en herkiesbaar is Henny Claessens. 

13. Rondvraag.  

14. Sluiting ± 11.00 uur door de voorzitter.  
 

Henny Claessens-van Houts, Secretaris.  
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OPROEP EN NOTULEN JAARVERGADERING:  

Onze jaarvergadering kan, mede vanwege de versoepelingen, deze 
keer weer met max. 100 personen gehouden worden. Deze vindt plaats 
op 8 maart om 10.00 uur in de Huiskamer van Cultureel Centrum de 
Ruchte. U bent hierbij van harte uitgenodigd. 
Kunt u niet komen en heeft u op- of aanmerkingen over de notulen van 
10 maart 2022, vermeld elders in dit Buukske, mail uw standpunten dan 
naar kbosomerendorp@gmail.com 
U kunt hierover niet bellen!  
Wilt u zelf bestuurslid worden, meldt u zich dan vóór 01 maart aan 
d.m.v. een schriftelijke bereidverklaring, ondersteund met handtekenin-
gen van tenminste 5 leden.  
Wilt u de vergadering van 8 maart wel graag bijwonen, dan is het nood-
zakelijk dat u zich aanmeldt! Mail of bel dan naar de volgende personen: 

hvossen@kpnplanet.nl  of  0493-494 541 

fransenjo@kpnmail.nl of  06-1360 8092  
Er kunnen zich maximaal 100 personen aanmelden op volgorde van 
aanmelding. 
Namens het bestuur van KBO Someren-Dorp  

Henny Claessens-van Houts, secretaris 

 
NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING OP 10 MAART 2022. 

Nadat alle 43 leden van de vereniging een plaatsje hebben gevonden (er wa-
ren 19 aanmeldingen) opent de voorzitter Hennie Vossen de vergadering met 
een welkomstwoord voor alle aanwezigen. Met een kleine terugblik op de laat-
ste 2 jaren van de pandemie. Jaren waar helemaal niets kon en soms een heel 
klein beetje en nu is de tijd gekomen om de normale draad weer op te pakken 
en de vereniging te laten draaien als vanouds. 
 

Vaststellen van de agenda. 
Er zijn geen agendapunten toegevoegd. 
 

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

Hierna wordt door een van de leden de vraag gesteld over de stand van zaken 
betreffende de pensioenen, contributie en wat KBO Brabant zoal doet voor 
haar leden. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat deze punten behandeld 
worden in het verloop van de vergadering en dat door het bestuur de agenda 
zal worden gevolgd. 
  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:hvossen@kpnplanet.nl
mailto:fransenjo@kpnmail.nl
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Jaarverslag van onze secretaris over 2021. 
Ons verenigingsjaar van 2021 begon zoals 2020 eindigde. Nog steeds corona 
en alweer een lockdown. Eind juli komen enkele activiteiten weer op gang, zo-
als in De Huiskamer. 
Op 17 augustus volgt de picknick met meer dan 100 aanmeldingen en de ope-
ning van het verenigingsjaar met een optreden van de Briljantjes. Op 17 okto-
ber de vuurdoop van Sixties Sunday Live en op 7 november het bezoek aan de 
musical. En daarna... weer een lockdown. Onze jaarvergadering op 5 oktober 
gaat nog net door voor de 2e keer in een verkorte versie. 
Ons bestuur bestaat tot op heden uit 6 personen 
Hennie Vossen - de Koning, voorzitter 
Henny Claessens - van Houts, secretaris en 2e penningmeester 
Henny Goossens, penningmeester 
Cor van de Sande, vicevoorzitter 
Pieter Cattenstart, ledenadministrateur 
Marjan Verdouw - van Gennip, webmaster en 2e secretaris. 
De vorige vergadering, verlaat en gehouden op dinsdag 5 oktober 2021, is be-
zocht door een 30-tal leden. 
Aftredend bestuurslid was onze voorzitter Hennie Vossen. Zij is unaniem her-
kozen door de aanwezigen in de vergadering.     
Aftredende bestuursleden dit jaar zijn Marjan Verdouw, Henny Goossens en 
Pieter Cattenstart. Marjan kan niet meer worden herkozen i.v.m. de maximale 
termijn. 
Zij blijft gelukkig nog beschikbaar in onze activiteitencommissie. We nemen 
aan het einde van de vergadering afscheid van haar. Henny en Pieter willen 
zich graag herkiesbaar stellen. 
 

Jubilarissen. 
We hadden in 2020 en 2021 in totaal 12 jubilarissen, die we hebben samenge-
voegd en die nog net voor de lockdown zijn gehuldigd. Tijdens deze bijeen-
komst zijn zij letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. 
 

Contributie. 
De intentie is om de contributie voor het jaar 2023 te verhogen naar 25 euro 
per lid per jaar. Onze penningmeester zal het een en ander zo dadelijk toelich-
ten, waarna een stemming hierover volgt. 
 

Ledenadministratie. 
Er zijn ons helaas weer een groot aantal mensen ontvallen, waarvan we de na-
bestaanden veel sterkte toewensen. Gelukkig sluiten zich ook weer veel 
nieuwe leden bij ons aan. De secretaris geeft het woord aan onze leden- 
administrateur. 
Pieter Cattenstart: Op 1 januari 2021 telde onze afdeling Someren Dorp 1342 
gewone leden, 2 ereleden, 13 gastleden en 38 relaties. Deze laatsten zijn bij-
voorbeeld adverteerders in ’t Buukske.  
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Zowel onze leden als onze relaties staan ingeschreven bij KBO Brabant. 
Er zijn in 2021 60 leden overleden. Zij hebben een eervolle vermelding gekre-
gen in ’t Buukske. 
Er waren 19 opzeggingen en er zijn 62 nieuwe leden. Het brengt het totaal op 
31 december 2021 op 1327 gewone- en ereleden. 
Door deze mutaties is het ledenbestand in 2021 afgenomen met 17 leden. 
Er waren in 2021 48 leden die 80 jaar werden en 19 leden bereikten de leeftijd 
van 90 jaar. Afgelopen februari is er een kennismakingsavond georganiseerd. 
 

Financieel verslag van de penningmeester over 2021 en de begroting. 
De pandemie heeft, net als in 2020, ook in 2021 een effect gehad op de inkom-
sten en uitgaven met als gevolg een negatief resultaat. 
Het positieve resultaat is enigszins geflatteerd omdat de Ruchte een groot deel 
van de huur in 2020 heeft gecrediteerd. 
We hebben 2020 met een totaalbudget van bijna 48.000 euro met een positief 
resultaat ad. 3.964 euro afgesloten. De financiële positie van KBO is gezond. 
Na de motivatie van de penningmeester met betrekking tot de noodzakelijke 
contributieverhoging per 1 januari 2023 wordt deze verhoging ter stemming ge-
bracht in de vergadering en met algemene instemming goedgekeurd. Dit con-
form het voorstel binnen de gehele KBO Kring Gemeente Someren.  
Een opmerking om de verhoging in 2 termijnen te laten plaatsvinden vindt geen 
gehoor in de vergadering. 
Over de afdracht aan KBO Brabant wordt, na het verzoek op de jaarvergade-
ring van 2021 met vragen over de hoogte van afdracht, verwezen naar de pu-
blicatie in ’t Buukske van maart 2022 en naar de bijlage in de Ons van maart 
2022. Een aparte bijlage om te bewaren.  
Na dit onderwerp wordt het item pensioenen behandeld.  
Er wordt een opsomming gegeven van de gerechtelijke stappen die KBO Bra-
bant, in samenwerking met Pensioenbehoud.nl. heeft genomen. Met als eind-
conclusie dat op 22 april a.s. het hoger beroep wordt behandeld. 
Verder wordt de leden geadviseerd om zich aan te melden voor de Ons Actu-
eel, een 2-wekelijks informatieblad waarin allerlei ontwikkelingen betreffende 
pensioenen, koppeling minimumloon en AOW en alle andere activiteiten rich-
ting de politiek en acties worden gemeld. 
 

Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit Frans van Stiphout, Martien Jansen en Ka-
trien van Rijdt - Allemekinders, heeft in aanwezigheid van secretaris Henny 
Claessens en penningmeester Henny Goossens op donderdag 3 februari 2022 
in De Ruchte inzage gehad in de financiële administratie over het verenigings-
jaar 2021 van de in Someren gevestigde vereniging: KBO Someren Dorp. 
Tijdens het onderzoek zijn er geen onregelmatigheden geconstateerd. 
De kascommissie complimenteert het dagelijks bestuur en vooral de penning-
meester met het uitgevoerde financiële beleid. 
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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 2022 wordt gevormd door Martien Jansen, Ad 
van Iersel en als reserve lid Ine van de Ven. 
 

Bestuursverkiezing. 
Henny Goossens en Pieter Cattenstart worden door de vergadering herkozen 
voor een nieuwe periode van 3 jaar. 
Alle nieuwe bestuursleden worden door de vergadering aanvaard: Frans van 
Stiphout, Liesbeth van Doorn en Jo Sleegers. 
Marjan Verdouw, aftredend bestuurslid, wordt door onze voorzitter bedankt 
voor haar 9 jaren trouwe dienst als lid van het bestuur, de redactie, de activitei-
tencommissie en als webmaster. 
De uitreiking door onze voorzitter van de zilveren KBO-speld en het overhandi-
gen van een fotoboek over de periode van 9 jaar is zeer verdiend. Een bos 
bloemen en een flesje wijn horen daar natuurlijk ook bij.  
Marjan bedankt alle bestuursleden voor een prettige samenwerking in al die ja-
ren. Ze blijft wel verbonden met KBO Someren-Dorp als lid van de activiteiten-
commissie. 
 

Rondvraag. 
Er worden geen vragen gesteld tijdens de rondvraag. 
 

Geachte vergadering. 
Aan het eind van dit jaarverslag wil het bestuur iedereen, die dit jaar wat te vie-
ren heeft gehad, ook al was het in zeer kleine kring, nogmaals van harte felici-
teren. 
Ik dank alle adverteerders in ’t Buukske, de Gemeente Someren, de Rabo-
bank, de Ruchte en allen die hebben bijgedragen aan een goedlopend KBO 
Someren-Dorp. 
Een bijzonder woord van dank aan een aantal vrijwilligers, die zich ondanks 
alle beperkingen, toch volledig ingezet hebben om de aan hen toebedeelde ta-
ken, daar waar mogelijk, uit te voeren. 
Allen hartelijk dank voor Uw medewerking. 
En U allen, hartelijk dank voor uw aandacht. En wat ik vooral wil benadrukken, 
doe er alles aan om gezond te blijven! 
 

Hopelijk zien we elkaar dan volgend jaar in een betere omstandigheid. 
 

Someren, 10 maart 2022 

Cor van de Sande, notulist. 
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OPROEP AAN ALLE (JONGE) MANNEN UIT SOMEREN E.O.  

Kom eens vrijblijvend luisteren naar Mannenkoor “De Nachtegaal” op 
maandagavond in De Huiskamer in De Ruchte tussen 20.00-22.00 uur.  
Samen zingen, leuke contacten, gezellige club én zingen is gezond! 
Goed voor uw stem, uw conditie én uw ademhaling.  
Probeer het zélf eens en kom een keer meedoen.  
Voor meer informatie: zie www.mannenkoordenachtegaal.nl of bel  

met ons secretariaat    0493 495 463 of neem contact op 

met Adriaan Swinkels, voorzitter,  0626 249 197. 

 

 

  

http://www.mannenkoordenachtegaal.nl/
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UIT ETEN OP DONDERDAG 16 MAART  

Samen uit eten is altijd gezelliger dan in je eentje...  
Dus u bent welkom. Aanvang: 18.00 uur. Kosten € 25,-. excl. drank.  
 

    

 

 
 

Aanmelding kan tot 9 maart  

bij: Jo Sleegers   0613 608 092  Let op: vol = vol! 
 

 

 

OPROEP 80-JAAR BEVRIJDING 

Beste mensen,  
Wehrmachthuisje Someren-Heide is op zoek naar foto’s die gaan over 
de oorlogstijd in Someren. We zijn namelijk bezig met de voorbereiding 
van een expositie over de 2e wereldoorlog. Want over twee jaar vieren 
we dat we alweer 80 jaren geleden bevrijd werden.  

 

Heeft u foto’s uit die tijd, over de sol-
daten, over het verzet, over onder-
duikers, etc. etc., dan zouden we het 
heel fijn vinden als u deze met ons 
wilt delen voor onze expositie. 
 

Ook spullen, boekjes, of andere dingen die herinneren aan de oorlogstijd 
zijn welkom. Help ons door te mailen of te bellen naar Saskia van Rooij: 

E-mailadres: sasvrooij@gmail.com ; Mobiel nr.:  06 837 128 86  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Saskia v Rooij  

mailto:sasvrooij@gmail.com
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PUZZEL FEBRUARI 
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Er worden 3 kleine attenties verloot onder de goede inzenders. 
Oplossing vóór 10 februari a.s. inleveren bij bestuursleden of bij  
de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  
Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!!  

 

Winnaars puzzel van januari: 
 

Mevr. v. Bogget  -  Dhr. W. Sleegers   
Dhr. R. Stakebrand  

 
 

Voor alle senioren van: De Plattevonder, De Keijepaol, De Meerpoel,  

De Kaauw Voetjes en De Pompers... 
 

Om alvast in carnavalsstemming te komen zou het fijn zijn als u in car-
navalskleding aanwezig bent.   

Tijdens deze zittingsavond treden o.a. voor u op:   
• Rien van Genugten  Peter van der Maas  
• Tlupt Oit De Hand   Frans Brugmans 
• Hoogheden Groot Someren  
• Muzikale begeleiding:  De Bessumblaozers  
• De presentatie is in handen van Eric Hesius   

Locatie: ”De Ruchte”   

Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 18.30 uur)   

Entree: €. 9,00 p.p.   
  

Kaarten zijn verkrijgbaar via voorverkoop in ”De Ruchte”. 

Voor informatie  0493-441144 (De Ruchte) 
 

Deze 55-plus carnavalszitting wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

    

    

    

    

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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DE GOLDE LIESJES OP 10 JANUARI ‘23 

De Golde Liesjes traden deze dinsdagmiddag op voor onze KBO.  
Helemaal uit America. 
Ze zagen er kleurrijk uit met hun paars, groen en blauw haar. 
Ze begonnen hun optreden met ‘Och vaderlief’,  echt iets uit onze 
jeugd. Net als: ‘Daar bij de waterkant’, ‘Que sera’, ‘Je bent niet hip je 
bent niet vlot’,’Viva Espanja’, ‘Zwei kleine Italiener’...  
Deze en nog méér gouwe ouwen passeerden allemaal de revue.  
 

Het was een leuke middag  en volgens mij hebben de mensen genoten, 
niet in de laatste plaats door de lekkere koek in de pauze.  
Er hebben vanmiddag 180 mensen zo zeer genoten dat ze vinden  
dat de Golde Liesjes elk jaar wel weer terug mogen komen. 
Topmiddag dus! 
 

M.V. 
 

Hieronder én op de website   www.kbosomerendorp.nl maken foto’s 
duidelijk hoe gezellig het was! 
  

http://www.kbosomerendorp.nl/
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VRAGENVUUR MET … 

Naam: Joëlle van den Eijnde van Zorgboerderij 
“OnderOns”. 
 

Wanneer opgericht en door wie:  
De zorgboerderij is opgericht in 2016 door Ma-
rijke van ’t Klooster. Als verpleegkundige begon-
nen met drie cliënten. Nu uitgebreid naar een 
nieuw gebouw met mooie ruimtes, waar we voor 
20 mensen met gemak kunnen koken. Ik verzorg 
samen met Marijke de zorgplannen en andere 
administratieve taken, want ook zo’n instelling 
heeft de nodige administratieve rompslomp.  
Voor wie is de zorgboerderij bedoeld: Dagbe-
steding en zorg aan ouderen, met diverse zorgvragen.  
Waar komt jullie clientèle vandaan: Someren, Someren-Heide, Some-
ren-Eind, Heusden, Mierlo, Lierop en Asten. Cirkel van ongeveer 10 km 
om Someren. 2 Busjes van onszelf rijden om de mensen thuis op te ha-
len. En vervolgens naar de Zorgboerderij te brengen. En weer terug! 
Welke hobby's kunnen de mensen hier doen: Bakken, koken, dieren 
verzorgen, tuinieren. De was mee doen, klusjes, bezig zijn in de klus- of 
knutselruimte. Voor ieder wat wils, niks moet, alles mag.  
Wat is het leukste wat er binnen jullie organisatie is gebeurd: Het 
leukste en fijnste is toch wel onze nieuwe Zorgboerderij. Een hele stap 
waar we met het team en deelnemers naartoe geleefd hebben. 
Zouden jullie, als je weer moest beginnen, iets anders doen:  
Alle dingen waar we in de vorige locatie tegenaan liepen, hebben we 
meegenomen naar de nieuwbouw. Dus voor nu zijn we hier enorm blij 
mee! 
Wat is een perfecte dag voor jullie: Als iedereen het naar zijn zin heeft 
gehad. En weer met een lach naar huis gaat!  
Wat wil je nog kwijt: Tussen de middag eten we gezamenlijk warm, wat 
we in de ochtend gekookt hebben. Onze dagbesteding is van 10:00-
16:00 u. Iedereen is welkom om een keer te komen kijken. Op Hemel-
vaart 2023 hebben we een open dag! Wil je meer weten over de Zorg-
boerderij? Kom dan eens kennismaken! Maak wel van tevoren even een 

afspraak: joelle@zorgboerderijonderons.nl of  0493-366 010  
 
Trudy & Marjan.   

mailto:joelle@zorgboerderijonderons.nl


26     



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   0493-496 744 

 

Banknr: NL 23 RABO 0148055397 t.n.v. KBO Someren-Dorp 

  

Website 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 
Willie Jonkers      C.O. williejonkers@gmail.com 06-5582 6270 

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: 

Henk Janssen henkenfia@gmail.com 0493-494720 
Jan Kuijpers  jankuijpers@kpnmail.nl 0493-492 841 
Harry Leenen harry.leenen@kpnmail.nl  0493-496 923 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  0493-492 558 
Katrien v.d. Rijdt katrienvanderijdt@hotmail.com  0493-694 957 
Frans van Stiphout fr_ansvanstiphout@hotmail.com 06-5137-5318 
Harrie Wijnen  h.wijnen@upcmail.nl  0493-493 518 

 
 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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