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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: 
Woensdag 02 sep Fietstocht 30 km ....................... 13.30 uur 
Dinsdag 08 sep Kienen grote zaal De Ruchte ... 13.30 uur 
Woensdag 09 sep Gespreksgroep......................... 10.00 uur 
Donderdag 10 sep Wandelen ................................. 09.30 uur 
Woensdag 16 sep Fietstocht 30 km ....................... 13.30 uur 
Donderdag 24 sep Wandelen ................................. 09.30 uur 
Woensdag  30 sep Scootmobieltocht...................... 14.00 uur 
Donderdag 08 okt Uit Eten De Herberg ................. 18.00 uur 
Donderdag  15 okt Film in De Ruchte .................... 14.00 uur 
Dinsdag 27 okt Jaarvergadering ....................... 14.00 uur 
 

We gaan weer langzaam opstarten:  
doen wat kán; 

 laten wat nog niet verantwoord kan. 

Kopij voor het volgende nummer vóór 10 september 2020 
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VAN HET BESTUUR 

Terwijl het buiten 35 graden is, schrijf ik dit stukje. Een hittegolf in au-
gustus en wat voor een; het is nog nooit zo warm geweest. 
Toch is het bijna september als u dit stukje leest. We gaan dan al-
weer richting herfst.  
Velen van ons kijken liever niet terug naar de lente/zomer van 2020. 
Wij als KBO-bestuur denken dan aan al die activiteiten die niet zijn 
doorgegaan. Maar ook aan alle mensen die ons zijn ontvallen.  
We moeten proberen ook weer vooruit te kijken naar de komende 
periode. Wat zouden we weer op kunnen starten als De Ruchte de 
deuren weer openzet? Want dat is wat we het liefste doen: beginnen 
met onze activiteiten voor iedereen. Natuurlijk houden we rekening 
met alle voorgeschreven Corona regels. 
De belastinginvullers, ouderenadviseurs en cliëntondersteuners heb-
ben, ondanks de Coronatijd, toch steeds klaargestaan voor diegenen 
die hen nodig hadden. Chapeau hiervoor. 
Het jeu-de-boulen en de scootmobieltochten zijn vanaf begin juli al-
weer van start gegaan. Dit kan omdat het buiten is en men genoeg 
afstand kan houden. 
Op de voorkant heeft Ruud Jansen een mooie collage gemaakt van 
de activiteiten die van start kunnen gaan. Hiervan leest u meer in dit 
Buukske. Het bestuur geeft de redactie een compliment dat zij al 
deze maanden toch een mooi Buukske voor u heeft gemaakt. 
Hopelijk tot ziens de komende tijd. 
Namens Bestuur KBO-Someren-Dorp, 

Hennie Vossen, voorzitter. 
 
 

LEDENNIEUWS 

GEDENKEN WIJ ONZE DIERBARE OVERLEDENEN 

† Mevrouw Judith van Kattenberg – van Buijtene 
 Sonnehoek 42 06 juli 2020 
† Mevrouw Ann Vossen - Hendrix  
 Kwartelstraat 9 21 juli 2020 
† De heer Antoon Langeler  
 Akkerweg 1 30 juli 2020 

 

  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
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KIENEN 
Dinsdag 8 september 13.30 uur gaan we weer kienen. 
Deze keer in de Grote Zaal van De Ruchte, 
omdat we daar beter de 1,5 meter afstand 
kunnen bewaren. 
Samen maken we het gezellig, samen hou-
den we het veilig. Daarom vragen we bij de 
entree of u niet verkouden, koortsig etc. 
bent én uw naam en adres. 
Als u deze gezondheidscheck invult en één van de deelnemers 
heeft onverhoopt tóch corona, dan kunnen we u snel waarschu-
wen! Na 4 weken gooien wij dat formulier weg. 
De activiteitencommissie is uw aanspreekpunt deze middag als 
het over de veiligheid gaat.  
Veel plezier allemaal namens Francien, Hennie en Marjan. 
Het kienen staat onder leiding van Gerda en Toos. 

 

VAKANTIEPUZZEL WINNAARS 

Er kwamen veel goede oplossingen binnen voor het JUMBO-
boek over de geschiedenis van Someren. Na loting vielen de 
volgende 10 personen in de prijzen: 

 

Toos Kessels,  Verdonckstraat 56  
Henk van Geffen, Wiekenhof 7  
Maria Vereijken-Smeets, Hoepelakkerstraat 7  
Francien Aarts-Vlemmix, Marktstraat 16  
Coby Vroegop-Oosterbosch, Verdonckstraat 92  
Greet van Eijk-Leemborg, Kerkstraat 10/C  
Gerry Cattenstart-Rijkers, Pasakker 68  
Bas Kievit, Leeuwerikstraat 29  
Jan van der Zanden, Markt 11  
Henk Welten, Den Dilleman 41 

 

Dank aan Gerry en Marinus Michiels en Netty Vinken voor de 
10 boeken. De boeken zijn inmiddels thuisbezorgd. 
Veel leesplezier aan de winnaars en winnaressen. 
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WIST U DAT … 

→Als u uw Historisch Someren Jumbo-platenboek nog niet 
vol heeft, u hulp kunt vragen aan Gerry en Marinus Michiels, 
(Postelstraat 28K), Netty Vinken (Amer 81) of Gerty Hendriks-
Thijs (Liesberg 4) om het alsnog vol te krijgen. Zij hebben nog 
heel veel plaatjes beschikbaar. Ook halfvolle boeken en over-
bodige plaatjes kun je bij hun inleveren / aanvullen. 

→De film “De Beentjes van Sint Hildegard” met oa Herman Fin-
kers op donderdag15 oktober wordt gedraaid door de KBO in 
De Ruchte. Noteer de datum alvast! Info: volgende Buukske. 

→De jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 27 oktober. 
Meer info in Buukske nummer 10 van oktober. 

→U de ONS actueel nieuwsbrief digitaal kunt ontvangen. U kunt 
zich via www.KBO-Somerendorp.nl aanmelden. 

→ U zó een afspraak kunt maken voor een eventuele corona-
test: Bel 0800-1202 als u milde coronaklachten heeft. U kunt 
zich er (gratis) voor laten testen bij een GGD in de buurt. 

 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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FIETSEN MET DE SENIORENVERENIGING  

SOMEREN-DORP IN 2020. 

Na de publicatie van de start van het fietsseizoen 2020 in 
Buukske nr. 3, maart 2020 moesten we helaas door het corona-
virus en de maatregelen van de regering de fietstochten voor 
onbepaalde tijd uitstellen. 
Nu de maatregelen versoepeld zijn, is de werkgroep fietsen 
voornemens om in september a.s. 2 fietstochten van 30km. te 
verrijden, mits de situatie blijft zoals ze nu is. 
De tochten staan gepland op woensdag 2 en 16 september 
a.s.. Vertrek vanaf De Ruchte om 13.30 uur. 
 
Fietsend twee aan twee, voor zover mogelijk, bestaat de groep 
uit 2 rijen n.l.: 

de rij fietsend aan de bermkant, de vaste rij,  
en de rij fietsend tegen de as van de weg of pad, de 
flexibele rij, op een veilige afstand van je voorliggers. 

Voorop rijden 2 personen met een oranje hesje, onze “voorrij-
ders”. Achterop idem dito, onze “achterrijders”. Tussenin heb-
ben de fietsers allemaal een geel hesje aan.  
Voor volledige veiligheid instructie: Buukske nr.3, maart 2020. 

Let op: 
Wil men deelnemen aan deze fietstochten dan moet men zich 
van te voren aanmelden in het weekend voorafgaand aan 
deze tochten bij Hans Boerekamps, tel nr. 06-1681.1418, 
E-mail jagboerekamps@hotmail.com of WhatsApp i.v.m. afge-
kondigde registratie plicht. 
 
Tot slot: Zouden de deel-
nemers aan de fietstoch-
ten welke een geel hesje 
hebben ontvangen, deze 
voortaan tijdens de fietstochten kunnen dragen.  
Ook de KBO-ledenkaart meebrengen. 
Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps. 

mailto:jagboerekamps@hotmail.com
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UIT ETEN MET DE KBO OP 8 OKTOBER 2020. 

We worden om 17.45 uur verwacht in Café-Zaal-Brasserie  
“In d’n Herberg”, Postelstraat 27. 0493-492 061 of 06-2500 1300 
Voor € 18,95 pp kunt u, samen met anderen, heerlijk dineren. 
 

 

Pomodori soep, van verse vleestomaten, óf 
Loempia uit eigen keuken. 
 

Pangafilet met zalm op bedje van verse groenten, óf 
Varkenshaas-puntjes met pepersaus, óf 
BeefBurger met bacon en kaas. 
 

 

Chocomousse óf 
Een bolletje ijs met fruit.  
 

Eric Bakermans 
www.indenherberg.nl, info@indenherberg.nl 
 

Opgeven vóór 3 oktober bij: Francien Boots   0493-493 738 

 Hennie Vossen    0493-494 541 

 Marjan Verdouw   0493-492 546 
  of per e-mail kbosomerendorp@gmail.com  
 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN is weer gestart. 

De chauffeurs van AutoMaatje Asten-Someren rijden weer. 
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. 
Voor verdere informatie zie ook Buukske 8 (aug) 

2020 blz 20.   Rit aanvragen>>>>> 
AutoMaatje is op werkdagen bereikbaar tus-
sen 9.00 en 12.00 uur op 0493-441 266. 

http://www.indenherberg.nl/
mailto:info@indenherberg.nl
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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RIJBEWIJS VERLENGEN 

We horen van verschillende mensen dat het heel veel kennis, 
kunde en geduld vereist voor je een rijbewijs kunt verlengen. 
Onze cliëntondersteuners en ouderenadviseurs hebben er 
zich in verdiept en kunnen u indien nodig helpen. 
Op de voorlaatste bladzijde staan hun namen en adressen, dus 
schroom niet om hun hulp te vragen. 
De werkgroep “Hulp bij Formulieren” van ONIS kan u ook ver-
der helpen.  0493-441 234. 
 
Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen?  
 

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 
75ste en wilt u dit verlengen, dan 
moet u medisch gekeurd worden. 
Hiervoor moet u een Gezondheids-
verklaring invullen. 

 
PAPIEREN GEZONDHEIDSVERKLARING KOPEN VOOR 

VERLENGEN RIJBEWIJS SOMS PROBLEEM! 
 

Het CBR stimuleert namelijk ’t gebruik van de DigiD om te ko-
pen en te betalen. Maar niet iedereen is hiermee vertrouwd. Als 
je ook bij de gemeente niet terecht kunt, komen sommige men-
sen die hun rijbewijs willen verlengen in de knel. Ook kunt u 
weer bij de cliëntondersteuners en ouderenadviseurs terecht. 
Of u kunt contact opnemen met KBO-Brabant en vragen naar 
Edith Mostert: emostert@kbo-brabant.nl  of   073- 64 44 066.  
 
Rijbewijzen 7 maanden langer geldig vanwege coronavirus 
Verloopt uw rijbewijs in de periode van 1 februari 2020 tot en 
met 31 augustus 2020? Dan is uw rijbewijs 7 maanden langer 
geldig . Dit geldt voor alle rijbewijzen, behalve als uw rijbewijs is 
ingevorderd of geschorst. De Europese Commissie heeft dit be-
sluit genomen. 
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BEDEVAARTKERK  
Onze Lieve Vrouw van Ommel 
binnen de Franciscusparochie 

 

Marialaan 20, 5724 AB Ommel. 
Tel: 0493-691 415 

 

Reeds 33 jaar is er in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw 
van Ommel op de tweede dinsdag in oktober een speciale 
viering voor allen die op zoek zijn naar bemoediging in hun 
leven: de “Middag van bemoediging”. (voorheen Regionale 
Ziekenmiddag in september)   
 

Het thema van deze (alleen) digitale viering zal zijn:  
Maria, help ons om om te gaan met beperkingen. 
 

Deze viering wordt uitgezonden op TV-Siris en www.siris.nl op 
dinsdag 13 oktober 2020 om 14.00 uur.  

Ook daarna is deze viering nog te bekijken via dit webadres. 

 
Ook het speciale Maria-prentje wordt dit jaar weer 
samengesteld. Dit prentje ligt vanaf 13 oktober achter in de kerk 
in Ommel en voor belangstellenden wordt het op aanvraag bij 
p.vanhorssen@outlook.com toegestuurd. 
 

Namens de werkgroep ‘Middag van bemoediging: 
Kapelaan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, 
 

 

  

http://www.siris.nl/
mailto:p.vanhorssen@outlook.com
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VERSLAG SCOOTMOBIEL-RIT 29-7-2020 

Op deze stralende dag gingen 
om 14,00uur 8 scootmobielen 
en 6 begeleiders op de fiets van 
start. Bij het indraaien van de 
Molenstraat zag ik nog een 
mogelijke rijder aankomen en 
warempel deze wilde maar al te 
graag aansluiten. 
Dus vlug omgekeerd en als de 
wiedeweerga achter de anderen 
aan. Even speelden de snelheid 
en de verkeersregels geen rol. 
In een mum van tijd waren we 
de groep genaderd en erbij 
aangesloten. De voorste rijders hadden niet in de gaten wat er 
gebeurd was. Dus reden we gezellig verder. 
Toen we de Kempenweg naderden, ging het even verkeerd. 
Onze voorgangers gingen links i.p.v. rechts, wat niet op de 
route stond. Dus allen keren op de weg en weer volgen. 
Aangekomen bij Pastoorke van Moorsel bleek het hele terras 
reeds vol te zitten. Maar wij kregen een apart hoekje 
aangewezen, waar we van een welverdiend natje en droogje 
konden genieten. 

 
Na een fijne rust gingen we weer op pad. Er waren enkele 
scootmobielers die bij het Pastoorke een rondje extra maakten 
en daarna bij de rest aansloten. De rit ging verder over de 
Strabrechtse Heide en langs Huize Witven richting Keelven. 
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Hierna gingen we voldaan en met een mooi blosje van de zon 
op onze wangen weer naar Someren, om daar te ontbinden en 
ons te verheugen op de rit van augustus.  
Mochten er nog mensen zijn die mee willen doen, meld je aan 
of nog beter sluit je aan. Planning september-rit is 30-sept. 
 

Met vriendelijke groeten,  

Geert van Lierop 
 
 
 

SCOOTMOBIEL-LES 

Sinds mei heb ik een scootmobiel. 
Maar voordat ik er de weg mee op 
zou gaan, wilde ik toch nog wat meer 
uitleg krijgen over alle mogelijkheden 
hiermee. 
Via de KBO Someren-Dorp weet ik 
dat er in het Slievenpark een par-
cours met 15 hindernissen ligt en dat 
daar “scootmobielles" wordt gege-
ven. Die lessen worden gratis gege-
ven door Geert van Lierop en Luit 
Verdouw. 
 
Dus een afspraak met hen gemaakt en op naar het Slieven-
park. Het was een intensieve morgen en spannend om alle hin-
dernissen te nemen. 
Maar onder hun geduldige en duidelijke uitleg, is het me alle-
maal gelukt !! 
Ik raad iedereen aan om dit eens te proberen en ik bedank hier-
bij Geert en Luit voor hun goede uitleg en dat ik dit heb mogen 
doen. 
 
Groetjes, Thea van de Moosdijk. 
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VRAGENVUUR MET HANS KOOLEN 

Naam: Hans Koolen; 75 jaar. 
Waar geboren: Deurne 

Hoe kom je in Someren terecht: Mijn 
werkgever in Deurne, van Amerongen 
transportbedrijf, had een huis voor ons 
geregeld in Someren. 
Werk/beroep: Vrachtwagenchauffeur. 
Getrouwd: Met Agnes van Dijk, ook uit 
Deurne. We hebben 3 kinderen, twee jon-
gens en een meisje en 7 kleinkinderen. 

Hobby’s: Puzzelen, biljarten, fietsen, beetje tuinieren. 
Vrijwilligerswerk: Hand- en spandiensten in De Weijers o.a. 
voor het seniorenorkest. Ik rijd de vrachtauto met instrumenten. 
Wat is het verdrietigste wat je tot nu toe hebt meegemaakt. 
Dat is wel het overlijden van ons kindje direct na de geboorte. 
Wat is het leukste in je leven tot nu toe: Dat zijn de prachtige 
reizen die we hebben gemaakt. Thailand, Maleisië, Vietnam, Ti-
bet, China en nog veel meer. 
Wat zou je over willen doen in je leven: Ben tevreden met 
hoe het is gegaan. 
Wat is ‘n perfecte dag voor jou: Elke dag maken we er iets van. 
Wat doe je bij de KBO: Buukskes rondbrengen, af en toe stoe-
len mee klaar zetten, versieren bij de carnaval. 
Hoe ben je bij ons terecht gekomen: We proberen van alle 
leuke dingen die het leven biedt gebruik te maken, gaan ook al-
tijd naar de ontspanningsmiddagen en de dingen die de KBO 
organiseert. 
Zou je iets willen veranderen bij de KBO: Nee hoor allemaal 
prima geregeld. Helemaal geen klachten of opmerkingen. 

Trudy en Marjan 
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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 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
mailto:fonshasselman@gmail.com
mailto:annekevandeven43@gmail.com
mailto:m.lemmen3@chello.nl
mailto:tjeu.bets.swinkels@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/
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