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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,    0616 811 418 

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 an-
dere 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  Dorpsstraat 20 5711 GP  0493-494 664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
 

Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdensbe-
richten 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.   

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
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AGENDA 

Voorlopig alles afgelast tot 1 juni. 
Wilt u allen goed Siris en website www.kbo-somerendorp.nl in 
de gaten houden wanneer we weer gaan beginnen. 
We hopen u allen weer gauw te ontmoeten. 
 
ONDER VOORBEHOUD 

Maandag 04 mei Kienen ...................................... 13.30 uur 
Woensdag 06 mei Fietsen 30 km ........................... 13.30 uur 
Woensdag  13 mei Gespreksgroep......................... 10.00 uur 
Donderdag 14 mei Wandelen ................................. 09.30 uur 

       Kopij voor het volgende nummer vóór 16 april 2020 
 

Als gewone dingen 
Ineens niet meer gewoon zijn 

Besef je hoe bijzonder 
Gewone dingen zijn. 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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VAN HET BESTUUR 

ALLE ACTIVITEITEN VAN DE KBO ZIJN AFGELAST TOT 
BETERE TIJDEN 
Wat betekent dit voor onze KBO leden? 
Als dit Buukske uitkomt zijn we weer 14 dagen verder dan het 
moment dat ik dit schrijf. 
Hopelijk is het al wat meer onder controle en is het in Someren 
een beetje meegevallen. 
We realiseren ons dat het leven van velen en vooral van oude-
ren nu wel heel erg saai en ook spannend is. 
Alles van onze KBO is afgelast. 
Houd SIRIS goed in de gaten en ook op de website  
www.kbo-somerendorp.nl staat actuele informatie. 
Houd ook anderen op de hoogte over wat u weet en hoort over 
onze KBO. Niet iedereen is even handig met internet. 
Wij wensen u heel veel gezondheid toe, bel elkaar wat vaker en 
we komen hier weer sterker uit. 
Dat weten wij ouderen als geen ander. 

Het bestuur. 
 
Ondanks bovenstaand bericht van alles wat afgelast is, willen 
wij u t ‘Buukske van april toch bezorgen. Een boekje om u te la-
ten weten dat we wel aan u denken en u missen bij een van de 
activiteiten. Maar dat kan helaas niet anders. 
De redactie heeft met veel liefde dit Buukske gemaakt om u iets 
positiefs te brengen in deze moeilijke tijd. Misschien brengt de 
inhoud weer een glimlach op uw gezicht.  
Probeer gezond te blijven zodat we elkaar over een paar weken 
( misschien ook maanden) weer zorgeloos kunnen ontmoeten:  

om het leven te vieren. 
 

Vanwege de dreiging door het Corona-virus is de 
jaarvergadering op 12 maart jl niet doorgegaan. 

Via de website en ’t Buukske wordt een nieuwe 
datum bekend gemaakt. 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 

† De Heer Jo van Deursen 
 Sonnehove 327  24 febr 2020 
† Mevrouw Willemien van Lierop - Swinkels 
 Voorbeemd 5  2 mrt 2020 
† Mevrouw Marietje van Santvoort - Sonnemans 
 Hooghoef 14  3 mrt 2020 
† Mevrouw Mien de Lau - Meeuws 
 Sonnehove 251  12 mrt 2020 
† De Heer Louis van den Bosch 
 Postelstraat 12D  21 mrt 2020 
† De Heer Harrie van Lieshout 
 De Stappert 33  21 mrt 2020 
† Pastor  J.J. Verhees 
 Ter Hofstadlaan 309  23 mrt 2020 
  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

Mevr. Monique Vossenberg – Vereijken Noordplein 5 
Mevr. Nellie Veltrop – Thijs Den Dilleman 19 
Mevr. Emmy Martens Den Dilleman 1 
Echtpaar Leo en Anny Leenen – Hermans Vaarselstraat 31 
Mevr. Thea Zeelen – Kleeven Wijtenhofstraat 2E 
Mevr. Annie Coolen – vd Boomen Ter Hofstadlaan 303 
Echtpaar Piet en Tilly Thijs – Steijvers Munnekenstraat 61 

 

WIST U DAT … 

→ U uw KBO-lidmaatschapskaart meeneemt bij alle activiteiten. 
→ Mocht u uw ledenpas echt kwijt zijn? Via ledenadministrateur 

Pieter Cattenstart kunt u een nieuwe aanvragen. 
→ Einde lidmaatschap, adres- of bankwijziging ook doorgeven 

a.u.b. aan onze ledenadministratie van KBO Someren-Dorp. 
→ De 5 daagse vakantie reis in juni NIET doorgaat. 
→ De dagreis van 9 april naar Haps-Veghel is verplaatst  

naar 25 augustus.  
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→ Iedere eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur het Alzhei-
mercafé in De Beiaard, Pastoor De Kleijnhof, Asten is. 

→ Als u bij VGZ een aanvullende verzekering hebt onder het col-
lectief van KBO-Brabant, u de contributie van de KBO over 
2020 tot max. € 25,-. terug kunt vragen.  
In de “ONS” van april 2020 kunt u daar meer over lezen. 

→ U zich gratis kunt aanmelden voor een Woningcheck Brandvei-
ligleven. U ontvangt dan een gratis rookmelder van de ge-
meente Someren. Rookmelders redden levens! Ook voor vra-
gen over wat en hoe te monteren van rook- of CO-melder kunt 
u terecht bij Henk van den Einden  06 3087 1088 

→Op 6 mei was er een excursie gepland naar 
de waterbuffelfarm in Asten-Heusden. Was, 
want helaas kan deze excursie, tot nader or-
der, ook niet doorgaan vanwege het virus 
dat ons land in de greep houdt. 

→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet  
bij Peter de Groot,  0493 440 266. 
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→ U voortaan ook iedere maandagochtend in de Klepel in de 
Kerkstraat in Asten terecht kunt tussen 10:00 en 12:00 uur met 
uw computerproblemen (laptop, desktop, tablet en telefoon) bij 
Digitaal KompAS. U kunt daar ook uw oude computerspullen in-
leveren zodat die hergebruikt kunnen worden door de minder 
bedeelde medemens.  

 

ZORGEN MOET JE 

             DOEN 

          NIET MAKEN 
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HET WEHRMACHTSHUISJE 

‘t Wehrmachsthuisje staat in de Somerense Hei. 
De tand des tijds ging er niet aan voorbij. 
Maar in Someren heb je van die mensen 
die verleggen dan hun grenzen. 
En nou staat ie er echt weer heel schoon bij. 
 

’t Werd gebouwd zo’n 70 jaar gelee. 
De mensen dachten wat doen ze daar nou mee. 
’t Werd een onderkomen voor soldaten, 
die moesten daar de lucht bewaken. 
En een zoeklicht dat hielp hen daarmee. 
 

’t Was ja echt een heel karwei 
maar de genie die haalden ze erbij. 
Daar zitten ook meestal van die 
knappe koppen, 
of net als in Someren van die zotten, 
en ze waren met zijn allen toch zo blij! 
 

’t Zoeklicht dat bleek een heel gezoek. 
Ze dachten dat ligt nog wel ergens in een hoek, 
maar ’t was nergens meer te vinden. 
Echter als ’t bekend wordt, word je vrinden 
en die wonen gewoon maar om de hoek. 
 

Dus uit Best kreeg Someren een bericht: 
We hebben voor jullie nog een heel mooi licht. 
We hebben hier nog twee exemplaren, 
die kun je lenen voor twee jaren.  
De twee zoekers schrokken zich een hoedje. 

 

Ze hebben met z´n allen goed gewerkt, 
ja, want samen sta je sterk. 
En met wederzijds vertrouwen 
kun je weer iets moois opbouwen. 
´t Is ze gelukt, ja hieperdepiep hoera! 

 

Tekst van Toos van Dijk - Vossen.  
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ONZE BELCIRKELS VOOR KBO-LEDEN 

Door de coronacrisis moet iederéén zo veel mogelijk binnen blijven. 
Juist wij ouderen dienen sociaal contact zoveel mogelijk te beperken. 
Van veel leden horen we dat het niet meevalt om de wekelijkse acti-
viteiten en contacten te moeten missen. Laten we daarom proberen 
er met elkaar het beste van te maken. Ontmoeten kan nu even niet, 
maar bellen natuurlijk wel. 

Daarom neemt KBO-Brabant het initiatief voor 
Onze Belcirkels. In zo’n cirkel deelt u uw tele-
foonnummer met negen andere KBO-leden  
uit uw omgeving, zodat u elkaar regelmatig kunt 
bellen. Gewoon om te vragen hoe het gaat, om 
uw zorgen te delen, om een gezellig gesprek te 
voeren. Zo kijken we toch naar elkaar om en hoe-
ven we de coronacrisis niet alleen te doorstaan. 

 

Hoe werkt het? 
Onze Belcirkels zijn bedoeld voor leden die het prettig vinden in deze 
tijd regelmatig telefonisch contact te hebben met andere KBO-leden. 
U geeft ons toestemming om uw naam en telefoonnummer te delen 
met negen andere KBO-leden zodat er een Belcirkel van tien perso-
nen ontstaat, allemaal lid van KBO-Brabant dus wel zo veilig! Hoewel 
veel maar niet alle ouderen in onze provincie lid zijn van KBO-Bra-
bant, stellen we lidmaatschap uit veiligheidsoverwegingen toch be-
wust tot voorwaarde: ons kent ons. 
 

De spelregels 
Die bepaalt u met elkaar! Als u meedoet, bent u binnen een paar  
dagen lid van een groepje van tien KBO-leden die het, net als u, fijn  
vinden om onderling telefonisch contact te hebben. U belt gewoon 
één van de nummers uit de lijst of iemand belt u. Hoe vaak u elkaar 
belt, bepaalt u samen. Er zit geen organisatie of ingewikkeld systeem 
tussen. Deelname is dan ook gratis, afgezien van uw gebruikelijke 
belkosten uiteraard. 
Hebt u een mobiele telefoon en e-mail? Geeft u die informatie dan 
vooral ook door! 
 

Doe mee. Inschrijven kan via : www.kbo-brabant.nl/belcirkels  
 

Niet handig met Internet? Bel dan binnen kantoortijden met  

KBO-Brabant  073 644 4066. 

http://www.kbo-brabant.nl/belcirkels
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SCOOTMOBIELEN OEFENEN MET DE KBO IN 2020. 

→ Heeft u een scootmobiel of krijgt u er binnenkort een en wilt  
u onder begeleiding eerst oefenen, dan kunt u 
bellen met Geert van Lierop  06 2208 9957 of  
Luit Verdouw  0493 492 546. Zij zijn beiden be-
trokken bij de scootmobiel-tochten van de KBO. 
 

→ Zij helpen u graag op weg zodat u veilig kunt gaan rijden met 
uw scootmobiel. Ook gaan zij met u naar de scootmobiel oe-
fenbaan in het Slievenpark. Hier kunt u onder hun begelei-
ding de situaties die u tegenkomt op de weg samen oefenen. 
 
 

Ik verveel me niet echt thuis maar ik zou willen weten waarom 
er in de ene zak rijst van Albert Heijn 2.927 rijstkorrels zitten en 
in die van de Jumbo 3.144? 
 
En…wat denk je van hagelslag…  
In één pak 1321 korreltjes en in het andere pak maar 1296. 
 
Ik ben nu bezig met 1 kg zout! 
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. 

Het was begin 2020... 
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. 
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen 
en veel regen. 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, 
alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen… 
En toen werd het maart... 
 
Het was maart 2020... 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de 
meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwa-
men bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gin-
gen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het 
was zo surrealistisch... Iedereen wist wat er aan de hand was 

Maar de lente wist het niet, 
en de bloemen bleven bloeien, 
en de zon scheen… De eerste mooie 
lentedag sinds lange tijd brak aan. 
En de zwaluwen kwamen terug, 
en de lucht werd roze en blauw. 
Het werd later donker en 's ochtends 
kwam het licht vroeg door de ramen. 

 
Het was Maart 2020... 
De jongeren studeerden online, vanuit huis. 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis. 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of 
om de hond uit te laten. 
Bijna alles was gesloten… Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en 
bars. 
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken, 
mensen moesten vanuit huis gaan werken, 
ondernemers kwamen in de problemen. 
De meeste kinderen konden niet meer naar school. 
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen; 
operaties en onderzoeken werden uitgesteld... Iedereen wist het. 
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Maar de lente wist het niet en het ontsproot. 
Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse pro-
gramma af. 
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar 
heerlijkste geuren. 
 

Het was Maart 2020... 
Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of pre-
ventief. 
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen 
móesten. 
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedrei-
ging. 
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren. Dat was afschu-
welijk. 
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg. 
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep 
door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon. 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was. 
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmette-
lijk... 
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!! 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit... 
En de weken duurden ineens veel langer... 
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zou-
den volgen... 

De mensen zaten vast in een film en hoopten 
dagelijks op dé held... 
De wereld was vertraagd terwijl het geen va-
kantie was.  
Niemand had dit verwacht... Iedereen wist wat 
er gebeurde. 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. 
De Magnolia stond in de knop.  
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes. 

En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. 
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon 
doen. 
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Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fan-
tasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit. 
Sommigen leerden een nieuwe taal, sommigen ontdekten kunst, 
sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg 
naar zichzelf terug. 
Anderen stopten met onwetend onderhandelen. 
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het 
gezin. 
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier 
mensen. 
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun le-
ven te vinden. 
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te 
doen of te koken. 
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was; deze mensen wer-
den helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit. 
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om 
op deze manier samen te zijn. 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er 
iets aan te doen. 
Mensen herstelden van hun stressvolle leven. 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met 
elkaar. 
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer 
erop zodat eenzame mensen ze konden bellen. 
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet 
failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan. 

Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te 
helpen in de Zorg. 
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets 
doen. 
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei lan-
den klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en 
zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de 

zorg alles draaiende te houden. 
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en 
verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien 
ook van zijn roeping. Dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit 
deed iets met alle mensen… 
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En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond 
zichzelf opnieuw uit. 
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin 
we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen… Dat wis-

ten we allemaal. 

En de lente wist het niet 
en de bloemen bleven bloeien en de bomen 
liepen uit. 
En het werd steeds warmer, 
en er waren veel meer vogels… 
 

En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsi-
tuatie voorbij was. 
En dat het virus had verloren! 
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op... 
Met tranen in de ogen... 
Zonder maskers en handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. 
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden, 
en de mensen waren humaner geworden, 
en ze hadden weer waarden en normen. 
De harten van mensen waren weer open en dat had positieve gevol-
gen. 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij 
was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aange-
daan! 

En toen kwam de zomer.... 
omdat de lente het niet wist. 
En hij was er nog steeds: 
Ondanks alles, ondanks het virus, 
ondanks de angst, ondanks de dood. 
Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen de kracht van het  leven…  

 
Susan Blanco (De Taalrecycler) 
"Geïnspireerd door mensen” 
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MIJN REISPLANNEN VOOR LATER DIT OF VOLGEND JAAR: 
 
Naar Woonkameroen, of Tuinazia, naar Halsinki misschien?  
Of Islamabadkamer!, Schuurmonnikoog of Toiletland… 
 
Wat te denken van Berging aan Zee?, Serre Leone, Keukenhof 
of Parijskast en Balkonlanden! We hebben nog wat te kiezen! 
 

 

LIEDERENTAFEL. 

Noteer maar voor na de coranacrisis: elke derde zondag van 
de maand: liederentafel om 14.00 uur.  
Raadpleeg onze website of aankondiging bij De Ruchte.  
Zie ook Buukske februari 2020 p.4. 
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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 

 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 
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 

 www.kring-gemeente-someren.nl   
 
 
  

Donateurs: 

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

✓ Hotel Centraal  Wilhelminaplein 3 0493-494 815 
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