
 

 

  

Jaarverslag 2021 

Overdenking overleden leden. 14 KBO leden zijn ons in 2021 ontvallen 

 

4 Jan. Francien Van Mierlo-Volmering. 

29 Jan. Maria Reinders-van Dillen. 

24 Febr. Rika Engelen-van Beek. 

2 April Miet Linders-Kanters. 

26 April Maria Pouwels-van Otterdijk. 

10 Mei Toos Menting-Heijblom. 

12 Mei Bert Salimans. 

Dat zij mogen rusten in vrede. ( 1 minuut stilte ) 

 

Verder waren er in 2021 ook enkele heugelijke feiten:  

Een drietal paren waren 50 jaar getrouwd : Gerard en Annie Sonnemans, Jan en Tiny van de Kruijs, Mien en 

Riny Looijmans.  Ook gingen we met een bosje bloemen op bezoek bij Martien Stolwijk die 25 jaar lid was van 

de KBO.  Eveneens werd er weer gegeten met de 80-jarigen die een etentje aangeboden kregen. 

Ons oudste lid is Marietje van de Boomen, geb: 16-2-1930. En ook Truus van Mierlo, geb: 22-11-1930  werd 

dit jaar 92 jaar .  Cor van Tulden bereikte dit jaar de respectabele leeftijd van 90 jaar op 26 januari. 

Allen nog van harte gefeliciteerd!                                                                                                                                                     

In  januari  werd er net als vorig jaar weer een puzzel bij  de ONS gedaan vanwege de weinige activiteiten die 

we met de KBO konden ondernemen vanwege corona.  Die werd gewonnen door Ben Tinnemans. Hij kreeg 

een boek aangeboden met Brabantse spreekwoorden en gezegden. 

Ook werden de eerste tuinafspraken gemaakt.     

In februari  was de prijswinnaar van de Puzzel Harry en Cor van Tulden. 

Vanwege corona dus ook geen carnaval.                                                                                                                   

In maart won Mia Dielissen de puzzel 

In april werden er weer vele zakjes met paaseitjes klaargemaakt bij Cor Beerepoot voor onze leden die we 

ook dit jaar weer niet veel te bieden hadden. Met dank aan de werkgroep en de bezorgers. 

Het fietsen en wandelen werd toch weer opgestart omdat dat in de buitenlucht nog toegestaan was. Ton 

Douven won de puzzel van de maand. 

In mei werden er plannen gemaakt voor een proefles Yoga door Jacqueline van Hees in de Bunt. Er waren 14 

aanmeldingen. Maar ook dat moest weer uitgesteld worden vanwege corona.  

In Juni werden er gereedschappen aangekocht voor de buurttuin. En kon er met de nodige corona 

maatregelen in de tuin gewerkt worden. 

 

 

 

 

 

18 Aug. Nellie Kuijpers Verhees. 

3 November Harry Engelen. 

23 Nov. Thieu Maas. 

28 Nov. Piet Scheepers. 

8 Dec. Karel Willems. 

18 Dec. Nol Hendriks. 

20 Dec. Soldi Driessen-Klabunde 

 

 



 

 

In juli was de tuin al zo ver dat er bezoek kwam van KBO Brabant waarvan een mooie reportage in de ONS 

van november 2021 kwam staan. Ook het dorpsoverleg, en de KBO van Groot Someren kwamen kijken. 

Afdeling Lierop kwam langs tijdens een fietstocht. En zeker niet te vergeten Siris kwam een leuke film maken, 

die uitgezonden is op de lokale zender van SIRIS. Deze film is overigens nog steeds te bekijken op onze 

website onder het kopje films.  

In augustus starten het kaarten en bridge weer op, het koersballen werd gestopt vanwege te weinig animo. 

Daar hebben Harry en Cor vele jaren zorg voor gedragen, waarvoor onze hartelijke dank. 

Op 20  september werd er een pannenkoekenfeest georganiseerd bij Cor Beerpoot die zijn tuin weer 

beschikbaar stelde.  Er waren ongeveer 50 personen en onze bakkers Harry en Riny hadden heerlijke spek 

pannenkoeken gebakken. Het was na lange tijd weer een gezellig samenzijn. Iedereen bedankt voor haar/zijn 

bijdrage. 

In oktober. Ook hebben we weer vele ouderen blij gemaakt met een etentje voor hun 80 jarige verjaardag. 

Dat is elke keer een gezellig samenzijn van onze 80 jarige KBO-ers. Er zijn de laatste jaren veel 80 jarigen 

geweest zodat we de groepen wat opgesplitst hebben. 

Op 19 oktober was er in de Bunt een brainstormavond met mogelijke werkgroepen voor de KBO waar dan 

misschien ook een bestuur uit gevormd kan worden. Dorpsondersteuner Cindy Manders  begeleidt dit 

proces. Tot een tweede avond is het niet meer gekomen omdat het weer niet toegestaan was met groepen 

samen te zijn vanwege corona. Maar dit wordt zeker vervolgd. 

In november werd de tuin winterklaar gemaakt. Afsluiten van water en elektra.  

Ook werd de Groenprijs over 2021 door Groei en Bloei afdeling Asten-Someren uitgereikt aan Henk 

Boerekamp en Ans Verlangen voor onze Buurttuin.  

Eind november kregen we een bericht van Frans van den Boogaert, onze tijdelijke secretaris, dat hij om 

gezondheidsredenen het secretariaat per direct moest neerleggen. Wij hebben daar natuurlijk alle begrip 

voor en wensen hem een voorspoedig herstel.                                                                                                                

Gelukkig was Annie Hendriks bereid om ons tijdelijk uit de nood te helpen. 

In december schreef onze voorzitter een mooie kerstbrief die bezorgd werd met een kerstpakket in een 

mooie tas aan alle leden. Wat een logistiek, ook onze bridgers ontvingen allemaal een verkleinde uitvoering 

als kerstgroet. Met onze dank aan de kerstwerkgroep. 

Samenvattend is 2021 weer een bewogen en vervelend jaar geweest waar we nog steeds werden 

geconfronteerd met het Corona-virus en de door de overheid opgelegde verplichtingen. Dit waren 

onwennige verplichtingen die het onmisbare sociale contact met elkaar heel erg hebben belemmerd. We 

hebben getracht als bestuur onze leden met nieuws- en informatiebrieven zo veel mogelijk op de hoogte te 

houden. Dit was alleen mogelijk door onze vaste bezorgers, die we daar dan ook hartelijk voor danken. 

Tevens kon u op de KBO website die door Annie Hendriks met regelmaat werd aangevuld informatie vinden. 

Als bestuur hebben wij 11 maandelijkse vergaderingen gehad. 

Ons ledenaantal was op 31 december 2021  282 leden, inclusief gastleden. 

Wij willen als bestuur hierbij alle vrijwilligers, zowel in werkgroepen als nog onbenoemd  van harte danken 

voor hun inzet voor zover als mogelijk in dit moeilijke jaar. En hopen dat wij in het komende jaar wederom 

op jullie mogen en kunnen rekenen. Let wel, zonder vrijwilligers kan een vereniging niet functioneren. We 

hopen verder dat 2022 snel een wending zal geven, zodat we weer samen op kunnen trekken en zodoende 

het Corona-virus met al zijn beperkingen voorgoed achter ons kunnen laten. 

Het bestuur: 

 Voorzitter Henk : Boerekamp:…………………………………………………………. 

Tijdelijk secretaris: Annie Hendriks…………………………………………..….. 

Penningmeester: Cor Beerepoot …………………………....……………………… 


