COLOFON
Dit Buukske verschijnt maandelijks en wordt
KBO Someren-Dorp. De verspreiding gebeurt
bezorgers. Mocht u onverhoopt geen Ons en ‘t
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
Hans Boerekamps, Groeningen 44,
Hij zal ervoor zorgen dat u ze alsnog ontvangt.

uitgegeven door
door onze eigen
Buukske hebben
06-1681 1418

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
Jan Vossen
Markt 2
5711 GD
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4E 5711 XG
Postadres KBO Someren-Dorp:
Henny Claessens Dorpsstraat 20 5711 GP
E-mail:
kbosomerendorp@gmail.com

0493-492 368
0493-494 541
0493-844 759
0493-494 664

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
Deelname aan alle activiteiten van KBO-Someren Dorp
is altijd op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk.
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Donderdag 09 jan Wandelen .................................09.30 uur
Dinsdag 14 jan t/m 19 jan. Senioren-Expo Veldhoven
Vrijdag
17 jan KBO-Busreis Senioren-Expo ...09.00 uur
Donderdag 16 jan Ontspanningsmiddag ...............14.00 uur
Donderdag 23 jan Wandelen .................................09.30 uur
Zondag
26 jan 1e Liederentafel ..................... 14.00 uur
Donderdag 30 jan Uit eten bij de Proeftuin ............18.00 uur
Maandag
03 feb Kienen ..................................... 13.30 uur
Dinsdag
04 feb Informatie nieuwe leden ...........19.00 uur
Woensdag. 05 feb Jubilarissenochtend .................10.00 uur
Woensdag 12 feb Gespreksgroep.........................10.00 uur
Donderdag 13 feb Wandelen .................................10.00 uur
Donderdag 13 feb Ontspanningsmiddag ...............14.00 uur
Kopij voor het volgende nummer vóór 16 januari 2020
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Het bestuur van KBO Someren-Dorp
wenst u een
voorspoedig en gelukkig
2020
maar vooral een goede gezondheid!
Namens het Bestuur,
Hennie Vossen
LIEDERENTAFEL.
Wij zijn blij dat we al meteen dit jaar een nieuwe activiteit kunnen presenteren. Een liederentafel elke laatste zondagmiddag
van de maand. De eerste keer is op 26 januari om 14.00 uur.
We maken de Huiskamer gezellig, zodat u een fijne middag zult
hebben. We hopen veel leden te verwelkomen. Frans Cuunders
zal veel bekende liedjes ten gehore brengen. Ook heeft hij een
prachtige powerpoint presentatie gemaakt met de liedteksten erbij, zodat u naar hartenlust mee kunt zingen. Er liggen ook lijsten met liedjes, zodat u zelf een lied mag aanvragen. Leeftijd en
zangkwaliteit zijn van ondergeschikt belang.
We hebben Carien Cranenbroek gevraagd om het geheel te begeleiden. Zij maakt een praatje en helpt u op weg om mee te
zingen.
De eerste keer is alles gratis. Daarna
vragen we € 2,00 inclusief koffie/thee.
We hopen op een
grote opkomst.
Kom kijken, luisteren en vooral GENIETEN.
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LEDENNIEUWS
Gedenken wij onze dierbare overledenen
† De heer
† De heer

Thieu Peters
Pasakker 109

22 nov 2019

Sjef Meeuws
Hogaarde 3

05 dec 2019

Opdat zij voortleven in onze herinnering.

Welkom aan onze nieuwe leden:
Echtpaar Martien & Anneke Verberne-Vervoordeldonk,
De Weerden

19a

Echtpaar Frans & Nelly Leenen
Verdonckstraat
3a
Dhr. Paul Klinkhamer
Iepelaar
12
Echtpaar Martien & Toos van der Els
Ter Hofstadlaan 26
Mevr. Marleen Franssen-Leenen
Ter Hofstadlaan 36a
Echtpaar Gerdie & José Cuppen-Meeuws Ter Hofstadlaan 49

Jubilea en dergelijke:
Bent u lid van de KBO Someren-Dorp en
viert u binnenkort uw 40-, 50- of 60-jarig huwelijksfeest, kloosterfeest of wordt u 90 jaar,
dan kunt u dat voor plaatsing in ’t Buukske
doorgeven aan het redactieadres.
Mocht u andere belangrijke gegevens geplaatst willen zien, geef dit dan tijdig aan ons
door. redactiekbosomeren@gmail.com
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WIST U DAT …
→ Wij voornemens zijn om
eenmaal per maand een
liederentafel te organiseren
in De Huiskamer. De 1e zal
zijn op zondag 26 januari,
aanvang 14.00 uur.
→ Nieuwe leden speciaal welkom geheten worden op 4 februari
om 19.30 uur in De Huiskamer van De Ruchte. Zij ontvangen
allen een persoonlijke uitnodiging.
→ We 5 februari een gezellige morgen houden voor onze jubilarissen. Zij ontvangen allen een persoonlijke uitnodiging.
→ Anita v.d. Geest-Buenen een Facebookcursus komt geven op
de woensdagen 4 en 11 maart van 9.30 tot 11.30 uur.
→ Op 9 april een dagreis georganiseerd wordt.
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WIST U DAT… vervolg
→ Wij nog gastvrouwen zoeken voor in De Huiskamer tijdens
diverse activiteiten.
→ U op maandagmorgen in De Huiskamer ook terecht kunt om
kaartjes te bestellen of u aan te melden voor activiteiten.
→ Kienen voortaan om half 2 / 13.30 uur begint.
→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet
bij Peter de Groot, 0493-440 266.
Keuringsartsen voor rijbewijzen:
* Mevr. Dr. Anne-Marinka Dekker,
0493-690 094, Asten
* Dr. Bouten,
0492-541 248, Helmond.

Aanmelden via

0493 441 266
Te bereiken van maandag t/m vrijdag
Tussen 9.00 en 12.00 uur
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Ook uw VERKEERSKENNIS oppoetsen?
Dat kan bij de verkeerscursus
“Oppoetsen en Bijtanken”.
Veilig verkeer Nederland afd. Someren
organiseert deze jaarlijkse cursus, bedoeld
voor iedereen die deelneemt aan het
verkeer en die zijn weggezakte verkeerskennis op wil halen.
Tijdens de cursus is er aandacht voor verkeersborden, -regels,
voorschriften en specifieke verkeersproblematiek in Someren.
De cursus zal gehouden worden op vrijdag 31 januari 2020 in
“MFA De Einder” Einderplein 1 in Someren-Eind.
Deelname aan deze cursus is gratis en wordt verzorgd door een
bevoegd rijinstructeur.
Aanvang is om 09.15 uur. U wordt verwelkomd met koffie/thee
en een stukje vlaai. Later is er nog een kort koffiemomentje.
De cursus zal omstreeks 12.00 uur zijn afgelopen,
Opgeven kan tot 27 januari 2020 via:
vvn.someren.cursus@gmail.com graag onder vermelding van
“Oppoetsen en bijtanken” én aantal personen dat wil nemen.
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ONTSPANNINGSMIDDAG MET GO FOR IT

Op donderdag 16 januari is het zover! Dan kun je in de Ruchte
je hart ophalen. Vanaf 14.00 uur treedt Jo met zoon Bart op als
duo GO FOR IT, met zanger Rocking Jojo, Tot dan!
Toegang voor leden gratis; niet-leden betalen € 5.
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er dan komen,
kunt u gratis kaartjes bestellen: Marjan Verdouw 0493-492 546
of kbo.someren.activiteiten@gmail.com.
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CARNAVALSZITTING voor alle senioren van
De Plattevonder, De Keijepaol, De Pompers
De Meerpoel en De Kaauw Voetjes op
WOENSDAG 19 FEBRUARI AANVANG: 19.30 UUR
Om alvast in carnavalsstemming te komen zou het
fijn zijn als u in carnavalskleding aanwezig bent.
Tijdens deze zittingsavond treden o.a. voor u op:
* Rob Scheepers (Helmond)
* Hans Verbaarschot
* Gummi galge en hai
* Freddy van de Elzen
* Prinsen Groot Someren
* Berry Knapen
* Muzikale begeleiding:
* De Einder Muzikanten
* De presentatie is in handen van Eric Hesius
Locatie: De Ruchte. Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur).
Kaarten à € 9 pp zijn verkrijgbaar in de voorverkoop op
donderdag 16 januari 2020 in De Ruchte van 10.00 -11.00 uur.
Voor informatie

0493-441 144 (De Ruchte)

De 55-plus carnavalszitting wordt mede mogelijk gemaakt door:
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ONTSPANNINGSMIDDAG MET TONNY WIJNANDS.
Op donderdag 13 februari om 14.00 uur
komt troubadour Tonny Wijnands uit Deurne
optreden! Hem kennende maakt hij er een
gezellige muzikale middag van.
Tonny weet als geen ander mensen voor
zich te winnen. Met zijn stem, zijn liedjes en zijn humor. In een rechtstreeks
contact met zijn publiek betrekt hij hen
bij zijn optreden. Onder het motto:
“Herkent u deze nog?” zingt Tonny
allemaal bekende liedjes uit de tijd
dat wij nog tieners waren. Daarbij begeleidt hij zichzelf op zijn gitaar. Tonny slaagt erin om bijna alles van zijn publiek gedaan te
krijgen zodat ze in beweging komen: zwaaien met de armen en
intussen luidkeels meezingend. Niets is de aanwezigen teveel.
Neem daarbij zijn grappige verhalen en anekdotes met een
groot gehalte aan Brabantse humor en alle ingrediënten voor
een fantastische middag zijn aanwezig.
We hopen op een grote opkomst.
Geen kaartjes nodig.
De activiteitencommissie

FACEBOOKCURSUS
Let op: Gewijzigde data!
Op de woensdagen 4 en 11 maart komt
Anita van der Geest-Buenen een cursus Facebook geven in De Huiskamer van de Ruchte
van 9.30 tot 11.30 uur.
De cursus duurt twee ochtenden. De totale kosten zijn € 5, inclusief koffie of thee. Zie boekje december 2019
Aanmelden: Marjan Verdouw,

0493-492 546 of

kbo.someren.activiteiten@gmail.com
14

Samen lekker UIT ETEN in de PROEFTUIN…
Op donderdag 30 januari. Aanvang 18.00 uur.
Het menu à € 18,95:
Opgeven vóór 25 januari: Francien Boots,

0493-493 738.

MENU
Rundvleessoep of Zoete Uiensoep
Proeftuinbrood met kruidenboter
*****
Runderstoofvlees of Visstoofpotje
Bij de hoofdgerechten serveren wij rode kool,
boontjes met spekjes en aardappelkroketjes
*****
Dessert van ‘t huis
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KERSTVIERINGEN KBO: GRENZELOZE GEVOELENS.
Dit verslag schrijf ik op de dag van de Kerstster, 12
december. Of bewust gekozen is om de tafels met
kerststerren te versieren? In ieder geval staat het gezellig. Zoals ook weer de hele uitstraling van de middag gezellig aandoet. Ontvangst, aankleding, muziek, verhalen,
zang. Een kerstsfeer! U zijt wellekome want wij komen te samen
in dit theater. Ruchtbaarheid is er genoeg aan gegeven. Dat
blijkt onder andere ook uit de aanwezigheid van zo’n 444 bezoekers die getrakteerd zijn op een tweetal ontspannen middagjes
uit.
Het duurt even voor ik een plek gevonden heb. Eerst koffie van
gastvrouw Pe…Gerda. Bas begroeten, Theo en anderen gedag
zeggen. Een plek recht onder de luidspreker. Dan zou ik het
moeten verstaan allemaal!
Ik kijk op het indrukwekkende toetsen- en knoppenbord van de
geluidsinstallatie. In het kader van mijn fotocursus “Anders leren
kijken” kiek ik dat bord. Want al die knoppen geven grenzen
aan. Precies mijn weekthema. Grenzen, ook van en voor jezelf.
Een mooie kerstgedachte. Toepasselijk vanmiddag evenzo. Hoe
ver kun je gaan? Zoek je de grenzen op? Met altijd in het achterhoofd respect, liefde, zorg en toewijding. Dat komt ook in de verhalen tot uitdrukking. Mooi verwoord door An en Sjannie tussen
de liederen van koor
de Nagalm door.
De zorg en liefde voor
dat Kind. Kwetsbaar en
teer bemind moet het
nog zo’n lange weg…
De onvervulde wens
van de moeder: ”Och
jungske dan blie-de-ge
toch bij Vaders thuis.” We weten dat dat géén optie was. Stilzitten was niks voor Hem. Hij zocht vanuit zijn idealen zijn grenzen
op en ging er zelfs overheen.
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Ik zou wel eens willen weten wanneer onze grens is bereikt en
hoe wij toewerken naar een wereld van Vrede en Gerechtigheid.
Al dan niet dromend van een Witte Kerst. Maar die kunnen we
vergeten volgens Buienradar. Eerder lenteweer.
Met een: ”We wish you een Zalig Kerstfeest and a Happy
Nieuwjaar” wordt de pauze ingeluid.
En dan zijn daar die overheerlijke warme worstenbroodjes
van de enige échte Warme
Bakker van de Mortel. (Die
trouwens zélf met andere
KBO-ers op het Wilhelminaplein de kerstboom en kerststal staat op te tuigen).
Zo’n koffie- en theepauze is nodig, nuttig en noodzakelijk. Uitwisselen van alledaagse dingen, over vakantiereizen en zelfs
met mijn tafelgenoten effe flauwekullen over wie mijn loterijprijs
hebben wil (ik win toch nooit iets).
Met Pieter ook woordspelen met “Kom Bij Ons” … Hóe kom je
bij ons? Hoe kóm je d’r bij? Kom JIJ bij ons? Niet wachten tot je
een ONS weegt hè…Gewoon… Kom Bij Ons!
Toch ook even tijd genomen om met de technische man te praten over mogelijkheden van verbetering van geluid. Want een
ringleiding is er nog steeds geen in de Ruchte.
Dan is het écht tijd voor het volgende hoogtepunt van de middag: we hebben reikhalzend uitgekeken naar de KBO-toneelclub
“Gezellige Uurtjes” met het stuk “Krisis rond Kerstmis”. Ik geniet
van wat ik zie. De mimiek, de houdingen, de attributen, de zang.
Hoewel de spelers behoorlijk tekstvast zijn, maak ik met alle flarden tekst die ik wel versta, mijn eigen verhaal. Om dat na afloop
te checken bij de spelers. Die hebben dan 2 uitvoeringen achter
de rug. Daar hebben Ad, Florence, Francien, Frank, Harry, Jan,
Marije, Piet en Riek o.l.v. regisseur Herman Tesselaar sinds
september wekelijks op geoefend, naast het thuiswerk.
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En nu brengen ze het met verve, mede dankzij de souffleurs Jan
en Truus en decor, licht- en geluidmakers Jan, Harry en Hans…

Het spel: De toneelclub en het koor repeteren in dezelfde zaal.
Het koor wordt wél en de toneelclub niet uitgenodigd voor de
opening van het Nieuwe Theater. Dan heb je gedonder in de
glazen! Een vete geboren, jaloezie, na-ijver en ook onderlinge
ruzie. Als dan ook nog de partituren en de toneelkleren zijn verdwenen, heb je helemaal het schaap aan het schijten. Maar
goed dat Bets er af en toe met veel gevoel voor humor de nodige kwinkslagen in brengt. Dat relativeert en bepaalt de grens
van fatsoen. Op enig moment blijkt Mieke verliefd te zijn op
Henk. Zegt Bets gevat: “Als een ouwe schuur brandt, is-ie niet
meer te blussen.” En Henks’ gevoelens typeert ze: “’t Is mî de
liefde krèk ut zelfde as mî un vûrkoudheid: ge hèt ut te pakken
vûr da-de-ge-ût-wît.”
Gelukkig zijn er wijze voorzitters die hun grenzen verleggen,
over hun schaduw heen springen en hun schaapkens met de
neuzen weer dezelfde richting in krijgen. SAMEN doen. Samen
de openingsact uitvoeren. Da’s de clou. Aldus geschiede naar
zijn woord en daad. Eind goed, al goed! Zo werd het op dat theaterpodium een plek waar de armen op de rijken konden
18

neerkijken. Om dat te snappen moet je wel vlugger worden dan
een vlieg in een pot stroop. En telkens lag de zaal in een deuk.
Om op het eind -alvorens de Stille Nacht in te gaan- met een daverend applaus de spelers, souffleurs, regisseur en technici te
bedanken voor het oplossen van de Krisis rond Kerstmis.
Door grenzen te verleggen, door samen te zoeken, samen de
krachten te bundelen kun je véél bereiken.
Overigens: trek je niks aan van al die verhalen in het dorp. De
helft is gelogen en de andere helft niet waar. En zelfs dat niet.
Dan worden die 25 kerststerren verloot. Wéér geen prijs. Niet
erg. Mijn prijs had ik al, dankzij de Sterren van Nagalm en Gezellige Uurtjes!
Waarvoor dank!
Diezelfde dank gaat ook naar de diverse sponsoren van al dat
moois en lekkers, zoals Jan Linders, Frank en Piet v.d. Mortel,
De Ruchte en kwekerij Gevens voor die stralende.kerststerren.
Hans van den Einden

KIENEN
Maandag 3 februari zijn alle kienlustigen weer welkom
vanaf 13.30 uur in
De Huiskamer van
De Ruchte
ALZHEIMER CAFÉ- PEELLAND
Elke eerste dinsdag van de maand. Van 19.30 tot 21.00
Dienstencentrum De Beiaard, Past. De Kleijnhof 21, Asten.
Eerstvolgende bijeenkomst: Dinsdag 4 februari 2020
Mantelzorg is vaak onmisbaar bij dementie.
Het Alzheimer Café Peelland is gericht op mensen met dementie,
hun naasten en zorgprofessionals. Het is een plek voor informeel
samenzijn, verrassende ontmoetingen en contact met lotgenoten.
De toegang en de 1e consumptie zijn gratis.
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant
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VRAGENVUUR MET FRANK BEERENS
Naam: Frank Beerens
Leeftijd: Bijna 80 jaar.
Waar geboren: In Gilze Rijen
Hoe kom je in Someren terecht: Vanwege het werk van Jan. In 1965 naar Someren gekomen. Hij kreeg daar werk als
leraar op de ULO.
Werk:. Ik was Kleuteronderwijzeres. In
Someren was een aparte Kleuterschool
(Kleuterdal geheten). Ze konden er niemand voor krijgen. Ik solliciteerde en werd meteen aangenomen. Aangezien er daar weinig ruimte was, de Paulusschool net was opgestart en zij een lokaal over hadden, ben ik daar dus op de dependance terecht
gekomen. Voor die tijd heel modern: getrouwd en toch werken.
Getrouwd met: Jan. We hebben 3 zonen en 7 kleinkinderen,
waarvan 4 jongens en 3 meisjes.
Hobby’s: Knutselen, stofferen, zwemmen, de tuin bijhouden,
spelletjes en toneel.
Wat is het leukste en/of vervelendste wat je hebt meegemaakt in je leven: Het leukste was trouwen, de kinderen, kleinkinderen en mijn werk.Het vervelendste is de ziekte van Jan.
Zou je nog iets over willen doen in je leven:
Nee, wat voorbij is, is voorbij. Het is goed zo.
Wat is de perfecte dag voor jou:
Als alles gladjes en rustig verloopt.
Wat doe je bij de KBO: Buurten in de Huiskamer, toneelspelen
bij de Toneelclub “De Gezellige Uurtjes” van de KBO. We hebben met Kerstmis 2019 het toneelspel “Krisis rond Kerstmis” gespeeld. Repareren met stofverwerking. Pas geleden heb ik het
Vaandel van de KBO gerepareerd en het Mariabeeld dat in de
Kerk staat ook hersteld.
Hoe ben je bij ons terecht gekomen: Ik ben eerst rustend lid
geworden. Jan was toen voorzitter van de KBO van 2005 t/m 2010.
Wat zou je willen veranderen binnen de KBO: Wij, Jan en ik, zijn
heel tevreden met “zijn” vereniging.
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Wat wil je nog kwijt: Dat ik het heel fijn vind, dat er zoveel actieve
mensen binnen het Bestuur en vrijwilligers zitten.
Het is een fantastische club !!!!
Marjan & Trudy.

Wordt het nog wat met de winter?
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com
Hennie Vossen
Henny Claessens
Henny Goossens
Pieter Cattenstart
Cor van de Sande
Marjan Verdouw

Markt 2
Voorzitter
Dorpsstraat 20
Secretaris
Kerkstraat 46
Penningmeester
Pasakker 68
Hogaarde 14
Hoogertstraat 29

0493-494 541
0493-494 664
0493-495 942
0493-495 065
0493-492 005
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
Piet van den Bos
pajvandenbos@gmail.com
0493-492 575
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
Els van Rooij
elisabeth-ap@live.nl
06-4080 5458
BELASTING INVULHULPEN:
Harry Leenen
harry.leenen@kpnmail.nl
Jan Hurkmans
p.hurkmans30@upcmail.nl
Jan Kuijpers
jankuijpers@kpnmail.nl
Martien Lemmen
m.lemmen3@chello.nl
Harrie Wijnen
h.wijnen@upcmail.nl
Katrien v.d. Rijdt
katrienvanderijdt@hotmail.com

0493-496 923
0493-491 309
0493-492 841
0493-492 558
0493-493 518
0493-694 957

www.kring-gemeente-someren.nl
Donateurs:
✓ In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie
Postel 27
✓ Hotel Centraal
Wilhelminaplein 3
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0493-492 061
0493-494 815
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