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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 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 

Langzaam willen we de activiteiten -waar mogelijk- weer 
opstarten … Zoals op: 
Donderdag  20 aug Uit eten in de Proeftuin ............ 18.00 uur 
Woensdag  26 aug Scootmobieltocht...................... 14.00 uur 
Dinsdag 08 sep Kienen grote zaal De Ruchte ... 13.30 uur 
Donderdag 10 sep Wandelen ................................. 09.30 uur 

 

Kopij voor het volgende nummer vóór 6 augustus 2020 
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VAN HET BESTUUR 

We gaan weer langzaam opstarten: doen wat kán; 
laten wat nog niet verantwoord kan… 

 
Op 10 juli had het bestuur een bij-
eenkomst met alle coördinatoren 

van de diverse activiteiten om met hen van gedachten te wisse-
len over de periode die achter ons ligt en die voor ons ligt. Voor 
velen was het een bewogen tijd met soms eenzame momenten. 
Maar het was ook fijn om te horen dat iedereen er weer veel zin 
in heeft om op te gaan starten. De meeste groepen gaan dan 
ook proberen om na de zomervakantie in september, al dan 
niet met de gehele groep, te beginnen. 
Het was een vruchtbare bijeenkomst. We wensen alle groepen 
weer heel veel fijne momenten toe.  
Raadpleeg de agenda en www.kbo-somerendorp.nl voor de 
meest-actuele informatie.  
 

Namens het bestuur,  
Henny Claessens 
 

Eén extra activiteit willen we hier onder uw aandacht brengen: 
 

KIENEN 

We willen beginnen om weer een gezel-
lige kienmiddag te organiseren in de 
grote zaal van de Ruchte.  
De huiskamer is te klein om de afstand 
van 1½ meter te bewaren. 

Toos Bennenbroek en Gerda Meeuws hebben er weer zin in. 
Op dinsdagmiddag 8 september om 13.30 uur bent U van 
harte welkom. 
Daarna hopen we weer op de eerste maandag van de maand 
te kunnen kienen in de huiskamer. 
 
  

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

GEDENKEN WIJ ONZE DIERBARE OVERLEDENEN 
 

† Mevrouw Cor Geelen - Boerekamp 
 Sonnehove 217  24 mei 2020 

† De heer Cor Kivits 
 Sonnehove 103  29 mei 2020 

† De heer Leo Aarts  
 Sonnehove 309  13 juni 2020 

† De heer Jean Roumen 
 Ruttenhoek 2  19 juni 2020 

† Mevrouw Jo Bakermans - van Oers  
 Verdonckstraat 1D  24 juni 2020 

† De heer Wim Maas   
 Floreffestraat 71  25 juni 2020 

† Mevrouw Nellie Lammers - Vinken  
 Van Gijselstraat 23  25 juni 2020 

† Mevrouw Annie Raijmakers  
 Sonnehove 119  29 juni 2020 

† De heer Lau Jacobs  
 Kerkstraat 10F  30 juni 2020 

 

  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 Mevr. Nelly van Otterdijk - Jacobs  Fellenbeemd 73 

 De heer Toon Welten  Sonnehoek 15 

 De heer Johan Smits  Floreffestraat 13 

 Mevr. Mia Loomans  Vaarselstraat  7 
 

 

 

http://agressie1batpa12017-2018.wikidot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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JUBILARISSEN 

 

Harry & Rina Noten - van Eijk 

Ter Craene 17, 5712 GD, Someren. 

zijn op 08 augustus 2020 

60 jaar getrouwd. 

 
Zij vieren dit in huiselijke kring. 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD NAMENS DE KBO    

 
 

WIST U DAT … 

→ U bij verlies van uw KBO-lidmaatschapskaart een nieuwe 
kunt aanvragen bij onze ledenadministrateur, Pieter Catten-
start. 

→ U altijd deze ledenkaart meeneemt bij alle KBO-activiteiten. 
→ De dagreis naar Haps-Veghel NIET doorgaat. 
→ De Bedevaart van de gezamenlijke KBO-afdelingen naar Om-

mel dit jaar eveneens NIET doorgaat. 
→ U zó een afspraak kunt maken voor een eventuele coronatest: 
 Bel 0800-1202 als u milde coronaklachten heeft. U kunt zich 

er namelijk (gratis) voor laten testen bij een GGD in de buurt. 
→ Als u uw Historische Someren Jumbo-platenboek nog niet 

vol heeft, u hulp kunt vragen aan Netty Vinken (Amer 81) of 
Gerty Verberne-Thijs (Liesberg 4) om het alsnog vol te krijgen. 
 Zij hebben nog heel veel plaatjes beschikbaar. 

→ Via cursushuis Onis o.a. een cursus filosofie gegeven wordt 
waar ook u als KBO-lid aan kunt deelnemen. De cursus wordt 
gegeven aan het Varendonckcollege in Asten op donderdag-
avonden. Interesse? Aanmelden kan via onderstaande web-
site. https://bit.ly/3exsTP3  

 

https://bit.ly/3exsTP3
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Vervolg WIST U DAT… 

→U elke maandag in De 
Klepel, Kerkstraat, Asten 
terecht kunt tussen 10:00 
en 12:00 uur met uw com-
puterproblemen of telefoon 
bij Digitaal KompAS.  
U kunt daar ook uw oude 
computerspullen inleveren 
zodat die hergebruikt kun-
nen worden door minder-

bedeelde medemensen.  
→  U ook terecht kunt voor vragen over computer of tablet bij 

Peter de Groot,  0493 440 266. 
→  Op donderdag 15 oktober een film gedraaid zal worden.  
 Noteer de datum alvast! Info in volgende Buukske.  
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Vervolg WIST U DAT… 
→ U voor kleine reparaties 
terecht kunt bij het Repair-
Café in de kantine van voet-
balclub NWC, Beatrixlaan 42,  
op woensdag 9 september 
tussen 14.00 en 16.00 uur.  
Adres: Beatrixlaan in Asten. 
 

→ Eind september weer een 
burendag kan worden geor-
ganiseerd. Bv. om in uw buurt 
een minibieb op te zetten. 

Onis kan u daarbij helpen en ook kan een mogelijke bijdrage 
gevraagd worden aan het Oranjefonds.  
Meer weten? Neem dan contact op met Onis,  0493 441 234. 
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UIT ETEN MET DE KBO OP 20 AUGUSTUS 2020. 

We worden om 17.30 uur verwacht in De Proeftuin,  
Kanaalstraat 4A.  0493-745 430. 
Voor € 18,95 pp kunt u, samen met anderen heerlijk dineren. 
 
 

 Menu 

 ***** 

 Rundvleessoep 

 of 

 Gele paprikasoep  
 

 Stokbrood met kruidenboter 

 *****  
 Varkensrollade 
 of  
 Visstoofpotje 

 Bij de hoofdgerechten serveren wij peultjes, boontjes  

 met spekjes en aardappelkroketjes 

 ***** 

 Aardbeienbavarois met slagroom 

 ***** 

Graag opgeven vóór 15 augustus bij: 

 Francien Boots    493 738 

 Hennie Vossen    494 541 

 Marjan Verdouw    492 546 
of per e-mail  kbosomerendorp@gmail.com  
  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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AUGUSTUS-PUZZEL VAN ‘ONS’  
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corres-
ponderende nummer. 

Horizontaal: 1 propaganda 6 deel van een uitlaat 12 vette vloei-
stof 13 zwaardwalvis 14 deel v.h. oor 16 gymnastiektoestel 18 
eerste vrouw 19 grote beker 21 Chinese munt 22 cosmetisch pro-
duct 24 Frans lidwoord 25 loofboom 26 alsmede 27 Engels bier 
28 muzieknoot 30 slee 31 reeds 33 extra large 34 pl. in Italië 37 
lacune 40 soort hert 41 bijbelse vrouw 42 bijna nooit 45 treurig 
48 vanaf 49 tegenover 50 en omstreken 51 rooms-katholiek 53 
koraalbank 54 regenscherm 56 Europeaan 57 bijwoord 58 eet-
gerei 59 lidwoord 60 water in Utrecht 62 kerkstraf 63 volledig 
dronken 65 eikenschors 66 erg leuk 68 opbergmiddel 70 Euro-
peaan 71 bijna altijd. 

Verticaal: 1 deodorantstaaf 2 opstaande kraag 3 laatstleden 4 
hooghartige houding 5 zoetwatervis 7 kort verhaal 8 grote pape-
gaai 9 laatste kwartier 10 bundel 11 schouwspel 15 vorderen 17 
vaarroute 18 effen 20 brede laan met bomen 23 United Nations 
29 naaigerei 32 vet 35 vlaktemaat 36 plechtige gelofte 38 Bij-
belse priester 39 draagzak 42 land in Afrika 43 vitrine 44 soort 
schaatsen 45 zuigspeen 46 vleesgerecht 47 deel v.e. trap 48 ei-
genaardig 52 insect 55 a priori 61 bloeimaand 62 nogmaals 64 
vermoeid 65 Europeaan 67 Nieuwe Testament 69 rund. 
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PAPIEREN GEZONDHEIDSVERKLARING KOPEN VOOR 
VERLENGEN RIJBEWIJS SOMS PROBLEEM! 

 
Het CBR stimuleert nl. gebruik van de Digi-D om te kopen en te 
betalen. Maar niet iedereen is hiermee vertrouwd. Als je ook bij 
de gemeente niet terecht kunt, komen sommige mensen die 
hun rijbewijs willen verlengen in de knel. Dan kunnen KBO-le-
den bij het examenbureau van de CBR in Eindhoven terecht. 
Mocht dit ook problemen opleveren, dan kunnen zij contact op-
nemen met KBO-Brabant en vragen naar Edith Mostert, e-mail: 
emostert@kbo-brabant.nl of  (073) 64 44 066.  

Zie ook website KBO: “ONS- actueel”, juli 2020, week 28. 
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ER KAN WEER GEWANDELD WORDEN … 

Goed nieuws voor onze wandelaars.  
We gaan op donderdagmorgen 10 september 
weer wandelen met de mensen van de KBO. 
Iedereen is weer van harte welkom. Ook 
nieuwe mensen kunnen dan komen mee-
doen. Je hoeft jezelf niet aan te melden.  

We starten gewone tijd, klokslag 09.30 uur vanaf de Ruchte . 
De routes worden om de beurt door Hans en mij (Trudy) aange-
geven. De wandelingen duren 1.15 uur en hebben een gemid-
deld tempo. Dus ben je nog fit en wil je in een gezellige groep 
meewandelen, kom dan gewoon iedere 2de en 4e donderdag 
van de maand met ons mee.  
Indien mogelijk -i.v.m.Corona- gaan wij na afloop in de Ruchte 
een bakje koffie drinken. Of dit nu ook weer kan, horen jullie op 
die eerste donderdag als we vertrekken voor onze 1ste wande-
ling van een hopelijk weer lang wandelseizoen.  
Wij hopen op een goede opkomst. Tot ziens,  
Hans Kastelijn en Trudy Hasselman.   
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(G) EEN SCOOTMOBIELTOCHT… 

Het scootmobielen binnen de KBO zou op 24 juni weer van start 
gaan. De commissie en begeleiders waren de week ervoor reeds bij 
elkaar geweest en hadden besloten om dit door te laten gaan. 
Op de scootmobiel is de RIVM norm goed te handhaven en daarom 
was besloten om het door te laten gaan. 
De deelnemers hadden al lang genoeg in opsluiting gezeten en 
wilden de frisse lucht in. 
Helaas kregen we voordat we onze eerste tocht zouden maken 
reeds 4 afmeldingen. 
En op de dag zelf vonden de meesten het te warm. 
Dus besloten we om het één week op te schuiven. 
Helaas waren de weergoden ons toen niet gunstig gestemd, daar het 
op deze woensdag zowat de hele dag heeft geregend, waardoor 
deze tocht letterlijk en figuurlijk in het water viel. 
We hopen dat de tocht van 29 juli wel is doorgegaan.  

De augustus-rit staat gepland voor 26-08-2020. 

Met vriendelijke groeten, Geert van Lierop. 
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RAADHUIS MAKELAARS IN SOMEREN BESTAAT 20 JAAR. 

Pieter Meeuws en Mark Greijmans besloten deze verjaardag in 
deze coronatijd niet te vieren, maar met NH1816 Verzekeringen 
liefst € 4.000 te verdelen over drie goede doelen! 
De klanten mochten die uitkiezen.  
Op donderdag 25 juni kwamen de vertegenwoordigers ervan 
hun cheque in ontvangst nemen. 
 
Jurgen Janssens van Stichting Kindervliegdroom kreeg een 
cheque van € 1.200 in de handen gedrukt. 
 
Daniel Smulders van Stichting WeesGelukkig kan een bedrag 
van € 2.000 tegemoet zien. 
 
Cor van de Sande van de Kring KBO-Someren mocht een 
cheque t.w.v. € 800 ontvangen. 
 
Dank jullie wel voor dit mooie verjaardagscadeau!  
De kring KBO-Someren zal er een passende bestemming aan 
geven. 
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VAKANTIEPUZZEL MÉT FRAAIE PRIJS… 

Veel van onze leden zijn druk in de weer geweest met het ver-
zamelen van plaatjes voor het JUMBO-boek over de geschiede-
nis van Someren. 
Nu hebben twee van onze leden, Gerry Michiels en Netty Vin-
ken een 10-tal volle boeken ter beschikking gesteld aan onze 
KBO. Dank je wel, Gerry en Netty! Dit waarderen wij zeer. 
 

Stuur uw oplossing, voorzien van uw naam, adres en telefoon-
nummer, naar redactiekbosomeren@gmail.com  of stop die in 
de bus bij één van onze bestuursleden (zie pag. 23) dan verlo-
ten wij deze boeken onder de goede inzenders! 

Oplossingen graag vóór 10 augustus inleveren; winnaars kun-
nen dan nog in Buukske 9 van september vermeld worden! 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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DIENSTVERLENING ONIS 

De medewerkers van Onis werken weer op 
locatie in Asten en Someren. Vanwege co-
rona vindt contact met klanten alleen plaats 
op afspraak. U kunt rechtstreeks contact op-
nemen met een medewerker, of bellen via het 

algemene nummer van Onis:  0493-441 234.  

AutoMaatje Asten-Someren is weer gestart. 

Vanaf 1 juli zijn de chauffeurs van AutoMaatje Asten-Someren 
weer gaan rijden. Er zijn wel extra voorwaarden aan verbonden: 
zo is het dragen van mondkapjes tijdens de rit door chauffeur 
en deelnemer verplicht. En moeten beide partijen (uiteraard) 
klachtenvrij zijn. 

Mondkapjes 
Het dragen van mondkapjes is een advies van de rijksoverheid. 
“De kosten voor de mondkapjes zijn voor rekening van de deel-
nemers, omdat we niet willen dat vrijwilligers kosten maken 
voor hun vrijwilligerswerk”, aldus de coördinator van Auto-
Maatje. Mocht een deelnemer zelf niet over een mondkapje be-
schikken, dan zijn die verkrijgbaar bij de chauffeur. De kosten 
zijn € 0,50 per mondkapje.  

Klachtenvrij 

“Uiteraard vragen we bij het aanvragen van de rit naar de ge-
zondheid van de deelnemer. En op de dag waarop de rit gere-
den wordt, neemt de chauffeur nog contact op met de deelne-
mer. Hij/zij zal vragen of ook op dat moment de deelnemer 
geen Corona-achtige klachten heeft. Op deze manier kunnen 
we gelukkig weer wat voor mensen betekenen.” 

Rit aanvragen 
AutoMaatje is op werkdagen bereik-
baar tussen 9.00 en 12.00 uur op 

 0493 441 266. 
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VRAGENVUUR MET RIET HENDRIKS. 

Naam: Riet Hendriks 
Leeftijd: 78 jaar 
Waar geboren: Someren Eind 
Hoe kom je in Someren terecht: Heb-
ben 24 jaar een Varkensbedrijf in So-
meren Eind gehad. Dat is daarna door 
onze zoon overgenomen en toen zijn 
wij naar Someren verhuisd.  
Werk/beroep: Huisvrouw en altijd in 
het bedrijf meegewerkt. 
Getrouwd: Met Ad Hendriks. We heb-
ben 2 kinderen, Jo onze zoon en Rian onze dochter. 
Samen hebben we 4 kleinkinderen, 2 jongens en 2 meisjes.  
De oudste kleinkinderen wonen al op zichzelf.  
Van wie bende gij der inne: Sjang van de Moosdijk en Jana 
Vergeer. 
Hobby’s: Naaien, borduren, breien, kaarten maken. Helpen bij 
de Zonnebloem en zit bij de Gespreksgroep. We hebben een 
grote tuin, wat ook veel en leuk werk voor mij is. We hebben 
eens meegedaan met de Tuinenwedstrijd en werden toen 1ste!  
Wat is het leukste in je leven tot nu toe: Getrouwd, kinderen 
en zeker de kleinkinderen.  
Wat zou je over willen doen in je leven: Ik had graag willen 
verder studeren voor coupeuse. Maar ik was de oudste van 11 
kinderen en moest meewerken in het gemengd bedrijf. 
Wat doe je bij de KBO: Coördinator van de Gespreksgroep.  
Hoe ben je bij ons terecht gekomen: Door Mevr. Pouwels. 
Zij vond dit echt iets voor mij, ongeveer 15 jaar geleden.  
Wat zou je bij de KBO willen veranderen: Niks, is echt heer-
lijke ontspanning voor ons.  
Wat wil je nog kwijt: Dat de gespreksgroep blijft bestaan; is 
een fijne activiteit. 
 

Trudy en Marjan  
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ZOEK DE VERSCHILLEN… 
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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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