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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 heb-
ben 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 492368 
Jan Vossen Markt 2 5711 GD 0493 494541 
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4E 5711 XG 0493 844759 
 

Postadres KBO Someren-Dorp:  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20   5711 GP  0493 494664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
 

Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdens-
berichten en opzeggingen kunt u contact opnemen met: 
Francien Boots, Floreffestraat 36  5711 AD 0493-493738 
 t.boots@upcmail.nl 
 

Kopij voor het volgende nummer vóór 16 mei 2019. 

 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:t.boots@upcmail.nl
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AGENDA 

Woensdag 15 mei Fietsen 50 km ............................ 10.00 uur 

Donderdag 16 mei Halve Dagreis Dafmuseum ....... 12.30 uur 

Donderdag 23 mei Wandelen .................................. 09.30 uur 

Woensdag 29 mei Scootmobielen .......................... 14.00 uur 

Maandag 03 juni Kienen ....................................... 14.00 uur 

Woensdag 05 juni Fietsen 30 km ............................ 13.30 uur 

10 t/m 14 juni 5-Daagse reis Noord-Holland ....................  

Woensdag 12 juni Gespreksgroep .......................... 10.00 uur 

Donderdag 13 juni Wandelen .................................. 09.30 uur 

Woensdag 19 juni Fietsen 50 km ............................ 10.00 uur 
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VAN HET BESTUUR 

An van Eijk van KBO Someren-Dorp 
kreeg op maandag 1 april In De Huis-
kamer de zilveren KBO-speld met gou-
den randje opgespeld. 
An kreeg het speldje van de heer Hoe-
venaars van KBO Brabant voor haar 
jarenlange actieve rol bij de KBO. Het 
siert haar dat ze dat zelf als heel ge-
woon en normaal vindt. 
An heeft jaren in het bestuur gezeten. 
Ze was altijd aanwezig. 

Ze zat jaren in de activiteitencommissie. De reizen waren haar 
specialiteit. An ging altijd mee. Ze stopte toen ze 80 jaar werd 
met de organisatie van het kienen. An was een aanspreekpunt 
voor iedereen; ook tijdens het uiteten. 
Ze bezoekt al jaren de zieken en de negentigjarigen. 
Ze zit in het bestuur van ouderenkoor De Nagalm. Het maken 
van de kerststukjes gebeurt ook mede onder haar leiding. 
Tijdens de kerstmiddagen leest ze altijd een gedicht / verhaal 
voor, meestal in het dialect. 
Bij het rapen van de Buukskes is zij paraat. Als iemand geen 
Ons of Buukske ontvangen had, dan lag er een exemplaar 
klaar bij haar thuis.  
Hennie Vossen 
 
 

Beste redactie 

Een paar maanden werk ik nu al niet meer mee aan onze trots 
t Buukske. 
Wat ben ik trots op mijn opvolgers; Jan en Hans knap staaltje 
werk en Ruud natuurlijk voor het prachtige fotowerk. Wat ziet 
dat er mooi uit en Trudy die al die mannen een beetje op het 
rechte pad houdt. Visitekaartje voor onze mooie vereniging. 
Marjan Verdouw (ingezonden mailtje) 
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BEZOEK AAN DE KEUKENHOF 

Met 42 personen vertrokken we om 9.00 uur met TwinTours 
naar De Keukenhof in Lisse. Onderweg werd in de bus de kof-
fie en thee met lekkere koek door bestuursleden geserveerd. 
Na aankomst om 11.15 uur konden alle deelnemers met de 
verstrekte entreebewijzen vrijelijk door het park lopen. Het was 
allemaal een lust voor het oog. Teveel om op te noemen. Van-
daar dat er vele foto’s zijn aangeleverd om een indruk te geven 
van de schoonheid van wat er te bewonderen viel. 
Hier en daar zag je ook KBO-ers die hun lunchpakketje smake-
lijk in de paviljoens zaten te verorberen. Ondanks de grote op-
pervlakte, die goed te belopen was, hebben velen de grote va-
riatie en kleurenrijkheid in het park  kunnen bezichtigen.  
Om stipt 17.00 uur  gingen we weer op weg om naar het diner-
adres in Vleuten te gaan. Daar werden we op het eind ook nog 
eens verrast door regen, donder en bliksem. Gelukkig was dat 
allemaal nep en kon de paraplu na enkele minuten weer wor-
den dichtgevouwen. 
Een drukke dag die om 21.10 uur eindigde bij De Ruchte. 

Jan Vossen  
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LEDENNIEUWS 

Wij gedenken onze dierbare overledenen  
q 

† De heer  Jan Scheepers,  
 Wijtenhofstraat 3,      op 29 maart 2019 
† Mevrouw  Miet Maas – Hurkmans, 
 Zorgcentrum Sonnehove,   op 30 maart 2019 
† Mevrouw  Gon Vermeulen – Beks, 
 Eegelshoeve 2W4     op 17  april  2019 
† De Heer Leo Manders  
 Wijtenhofstraat 2D     op 18  april  2019 
† Mevrouw Wies Lommen – Westermann 
 Fellenbeemd 76,      op 23  april  2019 
         Mogen zij rusten in vrede 

 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

De heer Louis Brünken, Nieuwstraat 56 
Echtpaar Willie & Tiny Saasen - Toonen, Dintel 20 
Echtpaar Frans & Ria Lintermans - Beijers, Den Dilleman 11 
Echtpaar Jan & Tiny Michiels - Seuren, Sijlkensstraat 22 

 
 

WIST U 

→dat we alle leden hartelijk bedanken voor hun stem, uitgebracht 
voor onze KBO, tijdens de grote deelname aan de  
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. We hopen op een 
mooi bedrag. Dat weten we op 9 mei 19.00 uur. 

→dat we op donderdag 16 mei vanaf 12.30 uur naar het DAF-
museum gaan in Eindhoven? Zie pag.9 in dit Buukske. 

→dat we weer gaan PICKNICKEN op vrijdag 26 juli. 
→dat de dagreis naar Boskoop op 12 september is.  

Nadere gegevens in ‘t Buukske van augustus. 
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BEZOEK DAFMUSEUM EINDHOVEN OP 16 MEI 

12.30 uur: vertrek Someren, De Ruchte.  
13.30 uur: museum: rondleiding met gids 

15.00 uur: koffie met stukske vlaai 

Dan nog even zelf rondkijken tot 
16.00 uur. Dan gaan we weer huiswaarts. 
 

We maken er een gezellige middag van. 

Kosten: € 20.00 euro per persoon. 

 

Tot en met 10 mei aanvragen via:   
kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
Francien Boots   0493-493738  
Marjan Verdouw  0493-492546  
Of op maandagmorgen in de Huis-
kamer van De Ruchte. 

 
 

WIST U 

→dat op 1 april een bijzondere dag was voor onze jubileum-
bruidsparen? Zij zagen in de Huiskamer een mooie dia-
presentatie van hun oude en nieuwe trouwfoto’s.  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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FIETSEN EN SCOOTMOBIELEN MET DE KBO IN 2019. 

Vertrek altijd vanaf “De Ruchte”. 
 

Onze 2e  50km. tocht is op woensdag 15 mei.  
Vertrek om 10.00 uur. Deze tocht voert ons 
naar Valkenswaard. We pauzeren bij Restaria 
“De Haas” en bij Café “De Hut van Mie Pils” in 
Leende.  
 

Onze 3e  30km. tocht is op woensdag 5 juni.  
Vertrek om 13.30 uur. Deze tocht voert ons naar Leende en we 
pauzeren bij Restaurant “ De Scheuter”. 
 

Onze 3e  50km. tocht is op woensdag 19 juni.  
Vertrek om 10.00 uur. Deze tocht voert ons naar Griendtsveen 
We pauzeren bij Natuurpoort “De Peel” en bij Café “ ’t Ankertje 
in Deurne.  
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De 2e  scootmobiel tocht is op woensdag 
29 mei.  
Vertrek om 14.00 uur. Deze tocht voert ons 
naar Asten-Heusden en we pauzeren bij 
Brasserie “’t Turfke”. 
 

Het aanspreekpunt voor de scootmobielers is vanaf heden 
de Hr. Geert van Lierop, Voorbeemd 5, tel. 0493-496167. 
 

Tevens doet de werkgroep een oproep aan de leden van 
Seniorvereniging Someren-Dorp om zich aan te melden bij 
Geert als begeleider/begeleidster tijdens de scootmobiel-
tochten zodat de werkgroep weer op volle sterkte kan 
functioneren. 
 

Namens de werkgroepen Fietsen en Scootmobielen,  

Hans Boerekamps. 
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AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN 

“AutoMaatje en de rollator dat zijn de twee beste dingen 
die ze hebben uitgevonden” 
 

Dit is een reactie van één van de deel-
neemsters van AutoMaatje Asten-
Someren. Zij is minder mobiel. Haar rolla-
tor helpt haar bij korte stukjes. Voor lange-
re afstanden was ze afhankelijk van fami-
lie. Dat maakte dat zij zich wel eens be-
zwaard voelde om dingen te gaan doen 

die zij juist leuk vindt om te doen. Zoals naar een verjaardag 
gaan, of naar een kaartavond. Dat was immers weer een extra 
belasting voor haar familie. Met AutoMaatje regelt ze nu zelf 
dat ze dáár kan komen waar ze wil zijn, zonder dat ze haar 
kinderen daarvoor hoeft in te schakelen. 
AutoMaatje Asten-Someren 
Onze chauffeurs hebben inmiddels ruim 250 ritten gereden. 
Naar ziekenhuizen, huisartsen, kappers, verjaardagen, kraam-
bezoeken, middagjes naar de stad…..en nog veel meer.  
Is het voor u wel eens lastig om vervoer te regelen? Chauffeurs 
van AutoMaatje Asten-Someren brengen minder mobiele 
plaatsgenoten naar een afspraak. U betaalt hiervoor €0,30 per 
gereden kilometer. 
AutoMaatje nodig? 
Bel dan uiterlijk twee werkdagen van tevoren om de rit door te 
geven. Wij laten u weten wie u komt ophalen en wat de rit gaat 
kosten. U betaalt de chauffeur contant aan het einde van de rit.  
 
AutoMaatje-chauffeur worden?  
Gezien het aantal ritten van deelnemers uit Someren, kunnen 
wij nog extra chauffeurs gebruiken. Vindt u het leuk om ook 
eens een rit te rijden voor een dorpsgenoot? Neem dan contact 
met ons op: 0493-441266 (ma t/m vr van 9.00-12.00 uur) of via 
automaatje@oniswelzijn.nl. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjNsZuBvNrhAhVOZVAKHVnTCcQQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.kbobrabant.nl%2Fdownload%2F457756-Buukske%2Bnr%2B12%2B2018.pdf&psig=AOvVaw1TVwxjTGbECkqf-aRd1Y79&ust=1555705153254239&psig=AOvVaw1TVwxjTGbECkqf-aRd1Y79&ust=1555705153254239
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OUDEREN EN ZWEMMEN. 

De verkoop van de zwemabon-
nementen is weer begonnen. Mis-
schien wel  interessant voor jou. 
In zwembad de Diepsteeckel kun-
nen senioren iedere ochtend tus-
sen 10 en 11 uur rustig zwemmen.  
Helaas zijn er steeds minder ou-
deren die dit doen.  De vraag is 

echter, waarom er geen nieuwe gegadigden zijn. Watervrees??  
 

Waarschijnlijk weet niet iedereen dat dit uur speciaal voor seni-
oren is en er zijn dan geen andere mensen in het water liggen.  
De zwemgroep De Spetter onder 
leiding van Jan van Eijk, roept 
mensen op om ook te komen 
zwemmen.  Want als er niet meer 
komen, gaat dit gebeuren stop-
pen. Hij zou het betreuren wan-
neer dit onderdeel van bewegen 
voor senioren het Waterloo vindt.  
 

Geef je op bij Jan de Spetterhopman. Hij geeft je informatie als 
je even belt naar tel.nr. 491912. 
Iedereen is welkom.  

Piet van den Bos.  
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VRAGENVUUR VOOR ONS REDACTIELID 

Naam: Hans van den Einden 
Leeftijd: Lentekind van 71. 
Waar geboren: Deurne 
 

Hoe kom je in Someren terecht:  Heb in mijn werk-
zaam leven in Lierop op basisschool ‘t Rendal les 
gegeven.  

Relatie en kinderen: LAT-relatie met mijn Lief in 
Nuenen. Ik heb 2 zoons, 1 dochter en 7 kleinkinderen. 

Hobby’s: Fietsen, lezen, vissen, computeren, vakantie vieren en 
wandelen, vooral Nordic walking.  

Wat is het leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt: 
Veel hoogtepunten maar eveneens diepe dalen. Met name de 
geboorte van kinderen en kleinkinderen versus scheiding.  
Het voelt als juichen, jubelen tegenover lijden en rouwen… 
Mijn plotsdoofheid sinds 1994 heeft mijn leven ernstig beïnvloed . 

Zou je nog iets over willen doen in je leven:  
Beter mijn eigen grenzen aangeven… Eerder ‘nee’zeggen.  

Wat is een perfecte dag voor jou: 
Elke nieuwe dag vieren als de 1e van de rest van mijn leven. Genie-
ten van elkaar en van alle grote en kleine dingen om me heen:  

Wat is jouw taak binnen de KBO: Ik ben sinds november 2018 lid 
van de redactie om ’t Buukske te maken, samen met Jan en Trudy. 

Hoe ben je bij de KBO terecht gekomen: Ik ben in 2011 lid gewor-
den. Passief…maar na een 2e oproep in ’t Buukske voor een redac-
tielid heb ik me aangemeld en ben geschikt bevonden. Hahaha! 

Wat zou je willen veranderen bij de KBO:  
Stimuleren van kleinschalige activiteiten vanuit de mensen zelf. 
En bijvoorbeeld een wat andere opzet van de jaarvergadering. 

Wat wil je nog kwijt:  
Een ringleiding in alle openbare gebouwen en zeker in De Ruchte. 

Marjan Verdouw en Trudy Hasselman 
Het was weer gezellig bij Hans, zoals altijd, en de  
appeltaart van buurvrouw Sjan smaakte overheerlijk.  
Onze mannen vroegen zich af komen ze nog terug…? 
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ACTIE 

Gemengd Seniorenkoor de Nagalm 
zoekt nieuwe leden. 

Wie komt ons koor versterken? 
 

Oud-leden van Bonum Tenete meld U zich a.u.b. aan.  
Anderen die graag zingen, maar die de stap naar een koor nog 
niet gezet hebben, bij ons bent U ook welkom! 

Wij repeteren op dinsdagmiddag in De Ruchte van 14.00 uur 
tot 15.45 uur. Inclusief een gezellige pauze met koffie of thee.  

Behalve op onze repetities zingen wij ook op verzoek in tehui-
zen en tijdens uitwisselingen met koren in onze omgeving. Een 
enkele keer zingen we de mis b.v. in Ommel of worden we ge-
vraagd door (oud) koorleden.  

 

 

 

Meld U zich nu aan dan mag U het hele jaar komen zingen 
voor de helft van onze contributie. Deze actie geldt tot en 
met 30 juni.  

 

Contributie is 60 euro per jaar. (in het jaarprogramma 2019 
staat nog de oude prijs.) 
 

Namens het bestuur, J. Jansen 
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UIT GROOTMOEDERS KEUKEN 

Aardbeien met vanillepudding. 
Vanillepudding koken op de bekende 
manier, dus… een pakje pudding. 
Daarna deze in een rijstrand doen, 
(of op een schaal).  
De pudding laten afkoelen.  
Dan 500 gr aardbeien wassen, van 
de kroontjes ontdoen, laten uitlekken en eventueel wat suiker 
erover.  
Daarna  een gedeelte van de aardbeien in de rand scheppen 
en de pudding met de rest van de aardbeien leuk versieren.  
Voor wie wil wat slagroom erbij.  
Smakelijk eten,  

Arda. 
 

 

Hoe u inbraak kunt voorkomen, 
leest u regelmatig op de gemeente-
pagina van HET CONTACT. 

 

VERLENGEN RIJBEWIJS 

Voor mensen die 75 jaar worden. Gezien de lange wachttijd tussen 
aanvraag en daadwerkelijke verlenging van uw rijbewijs is het zaak 
om al minstens een half jaar van tevoren met de aanvraag te be-
ginnen. Iedereen moet dan namelijk eerst gekeurd worden. 
 

De keuringsarts voor rijbewijzen heeft een nieuw 
adres: 
Dr. A. Dekker, Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten.  
Tel. 0493-690094 

 
Voor vragen over uw computer of tablet kunt u 
terecht bij Peter de Groot, 0493-440266. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomputerkiezen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F01%2Fgoede_computer_640_400-640x400.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcomputerkiezen.nl%2Fadvies%2Fgoede-computer-kopen-die-bij-je-past%2F&docid=pqAaruxAaBo5VM&tbnid=M35kyutz25hmXM%3A&vet=10ahUKEwidq732iubhAhXOR5oKHUPrDocQMwiSAihGMEY..i&w=640&h=400&bih=656&biw=1200&q=computer&ved=0ahUKEwidq732iubhAhXOR5oKHUPrDocQMwiSAihGMEY&iact=mrc&uact=8
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BESTUUR KBO SOMEREN-DORP:  kbosomerendorp@gmail.com  

Hennie Vossen  Markt 2 0493-494 541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20 0493-494 664 
 Secretaris 
Henny Goossens  Kerkstraat 46  0493-495 942 
 Penningmeester  
Pieter Cattenstart Pasakker 68   0493-495 065 
Cor van de Sande Hogaarde 14 0493-492 005 
Marjan Verdouw Hoogertstraat 29 0493-492 546 

 

Banknr NL 23 RABO 0148055397 t.n.v. KBO Someren-Dorp 
 
 
 
ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS/ OUDERENADVISEURS  
Fons Hasselman C.O. fonshasselman@gmail.com  0493-492368 
Coördinator ouderenadviseurs 
Anneke v/d Ven  C.O. annekevandeven43@gmail.com. 0493-492 474 
Piet van den Bos pajvandenbos@gmail.com  0493-492 575 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  0493-492 558 
Jan Lommen j.lommen2@upcmail.nl  0493-492 669 
Tjeu Swinkels tjeu.bets.swinkels@gmail.com 0493-490 705 
Frits Verstappen jo.frits.verstappen@gmail.com  0493-493 772 
Nico van den Broek info@nicovandenbroek.nl  0493-492 887 
Jo Sleegers fransenjo@kpnmail.nl  06-1360 8092 
Els van Rooij  elisabeth-ap@live.nl  06-4080 5458 
 
BELASTING INVULHULPEN: 
Harry Leenen harry.leenen@kpnmail.nl  0493-496 923 
Jan Hurkmans  p.hurkmans30@upcmail.nl  0493-491 309 
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 
 

 
 

Donateurs: 
-In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie  Postel 27  0493-492 061 
-Hotel Centraal  Wilhelminaplein 3 0493-494 815 
 

www.kring-gemeente-someren.nl  

www.kbo-somerendorp.nl 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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mailto:j.lommen2@upcmail.nl
mailto:tjeu.bets.swinkels@gmail.com
mailto:jo.frits.verstappen@gmail.com
mailto:info@nicovandenbroek.nl
mailto:fransenjo@kpnmail.nl
mailto:elisabeth-ap@live.nl
mailto:harry.leenen@kpnmail.nl
mailto:p.hurkmans30@upcmail.nl
mailto:jankuijpers@kpnmail.nl
mailto:m.lemmen3@chello.nl
mailto:h.wijnen@upcmail.nl
mailto:katrienvanderijdt@hotmail.com
http://www.kring-gemeente-someren.nl/


20  


