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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 

Nu de 2e C-golf ons in de greep heeft, kunnen we nauwe-
lijks nog activiteiten organiseren. Wat wél kan… 
 

Donderdag 12 nov Wandelen ................................. 09.30 uur 
Donderdag 26 nov Wandelen ................................. 09.30 uur 
 

Want opnieuw moeten we zéér terughoudend zijn in het 
plannen van activiteiten. Helaas! 
Houd daarom de berichten in de media en zeker de KBO-
website goed in de gaten. Want in deze onzekere tijden kan 
het zomaar anders worden... 
 
 

 
 
 
 
  

Kopij voor 
het volgende 
nummer a.u.b 
graag 
aanleveren 
vóór  
05 november 
2020! 
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VAN DE REDACTIE  

 “EN TOCH MAKEN WE ER HET BESTE VAN!” 

Vóór u ligt alweer Buukske nr.11 van november 2020. 
Want ondanks de bizarre tijd waarin we terecht zijn ge-

komen, werken bestuur, vrijwilligers en redactie maandelijks 
aan het Buukske alsof er niets veranderd is.  
We weten wel beter!  
Zoals eenieder passen we ons aan de omstandigheden aan. 
Braaf de regels volgen, andere invulling van de dag, minder ac-
tiviteiten en vooral wegblijven van drukke plekken waar HET 
vooral voor verspreiding kan zorgen. Maar wat wél kan, oppak-
ken en organiseren. 
 

Dat er nog steeds (te) veel landgenoten zijn die twijfelen aan de 
gevolgen van deze pandemie vind ik ten hemel schreiend.  
Dat verandert pas op het moment dat ze zélf met de neus op de 
feiten worden gedrukt. Bij ons in Someren zien de cijfers er 
goed uit in vergelijking met andere -grote- plaatsen.  
Maar élke besmetting met soms fatale afloop is er één te veel! 
Zij die ermee te maken krijgen: Sterkte! We leven met u mee! 
 

Behalve de gebruikelijke rubrieken treft u ook een oproep aan 
om toch vooral eens in oude fotodozen te spitten naar die éne 
foto van “vrûger” van die Lambertuskerken, waar Cees Verha-
gen naar op zoek is. 
Of de rubriek “Het oog op…” waar Museum Klok & Peel een be-
zoek en boeken promoot. Vooralsnog mag dat nog wél. 
En wat te denken van die chauffeur van ANWB-Automaatje die 
al 100 ritten op zijn conto heeft geschreven… Proficiat, Pieter! 
Ook de puzzel wordt warm aanbevolen! Vijf prijzen te winnen! 
En in Vragenvuur staat Fons Hasselman centraal.  
Niet de minste onder onze KBO-leden. 
 

Kortom… Veel leesplezier. Blijf gezond.  
Pas goed op uzelf en houd u aan de regels!  
 

Namens de redactie,  
Hans van den Einden. 
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LEDENNIEUWS 

GEDENKEN WIJ ONZE DIERBARE OVERLEDENEN 

† De heer Lambert Thijs  
 Donge 12  11 sep 2020 
† De heer Herman Donkers 
 Sonnehove 263  18 sep 2020 
† Mevrouw Jo van de Manakker - van Heugten  
 Molenstraat 7  26 sep 2020 
† De heer Willy Lemmen  
 Sonnehove 209  30 sep 2020 
† Mevrouw Toos Flupsen   
 Beuvenlaan 5  01 okt 2020 
  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 Echtpaar Wim en Tonny Maas  Grebbe 24 
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HET OOG OP… 

Dit keer de schijnwerper op museum…  
Alweer 50 jaar een begrip in de 
Peel! Een bezoek is zó geregeld 
via www.museumklokenpeel.nl.  
Zo zijn, zeker dit jaar, nog de 

tentoonstellingen “Klokken voor Amerika” en “Death Valley 
De Peel” te bezichtigen.  
 

De daarbij behorende boeken van ED-
journalist Piet Snijders ‘Death Valley De 
Peel’ (50 dramatische oorlogsverhalen uit 
De Peel) en het boek ‘Doublecrash’ (over 
de crash van twee Halifax-bommenwerpers 
in De Peel) zijn te koop in het museum.  

 

Datzelfde geldt voor het boek “Klokken 
voor Amerika” van prof. Dr. Diederik 
Oostdijk. Met prachtige verhalen beschrijft 
hij de moeizame geschiedenis van het 
Nederlands Carillon, geschenk als dank 
voor alle Marshallhulp. Het boek vormt de 

basis van tentoonstelling “Klokken voor Amerika.” 
 

Ook vindt u op die site nóg een bijzondere aanbieding:  
De Trilogie ‘Reizen door de oude Peel’ van 
rasverteller Theo Janssen uit Sevenum. 
Deel 1: “100 eeuwen Peelverhalen”  
Deel 2: “Vaarten in venen, een Peelmondriaan” 
en Deel 3: “20e eeuw, mens en landschap in 
beweging”. Samen te koop voor slechts € 8,50.  
Zeer geschikt om cadeau te geven! 
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt.   
 

Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.30-
17.00 uur, op zondag en maandag van 13.00-17.00 uur.  
Meer informatie vindt u op: www.museumklokenpeel.nl . 

 

http://www.museumklokenpeel.nl/
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WIST U DAT … 

→Wij het wel heel fijn vinden als u veranderingen in uw adres en 
emailadres aan ons doorgeeft. Dit is ook belangrijk voor de 
distributie van t Buukske en de ONS. 
U kunt dit doorgeven aan onze ledenadministrateur: 
0493-495 065 Pasakker 68 of kbosomerendorp@gmail.com 

→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 (gratis) laten testen bij een GGD in de buurt. 

→Het bestuur de bijeenkomst voor de vrijwilligers heeft uitge-
steld naar voorjaar 2021. 

→Op vrijdag 27 november de eerste zitting 
plaatsvindt in de bodemprocedure die de 
KBO met Stichting Pensioenbehoud heeft 
aangespannen tegen de Nederlandse Staat.  

→U via de link https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine interes-
sante artikelen kunt openen uit ONS KBO-Brabant magazine:  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
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ZOEKTOCHT NAAR LAMBERTUSKERKEN. 

Beste leden van de KBO. 
Cees Verhagen is bezig met het verzamelen van gegevens en 
foto’s van de Lambertuskerken in Someren. Daarover kan wel-
licht een boek verschijnen. Over onderstaande Lambertuskerk 
is echter nog weinig bekend. Deze stond ooit op de Postel. In 
1927 is de kerk verbouwd tot NCB-gebouw. Later zat hierin 
confectie-atelier Eijsbouts. Jullie hebben die kerk nooit gezien 
maar jullie ouders wel.  
In deze kerk is gedoopt, getrouwd en begraven. 
Cees zoekt foto’s of beschrijvingen hoe de kerk er van binnen 
uitgezien heeft.  
Willen jullie alstublieft eens in het oude fotokistje of fotoboek kij-
ken of daar iets te vinden is. Zelfs met een halve of slechte foto 
is hij blij. Het origineel blijft in het album. Hij komt op bezoek en 
maakt meteen een kopie.  
Heb je iets gevonden, bel hem op                                0493 493036 (Liesberg 6 
in Someren) en hij komt op bezoek! 
 
Namens Cees Verhagen een fijne zoektocht en alvast bedankt.  
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Gelijk 
Soms is het leven zwaar 
En voert angst de boventoon. 
Wat altijd vanzelfsprekend was, 
Is nu niet meer zo gewoon. 
 
Gewoon even samenzijn 
En gezellige dingen doen. 
De kroeg in, een hapje eten,  
Een dikke knuffel of een zoen. 
 
Corona  
heeft de wereld veranderd. 
Of je nu arm bent of rijk… 
Laten we zorgen voor elkaar 
Want iedereen is nu gelijk. 
 
De toekomst is nog onzeker. 
Ik wens iedereen  
liefde en kracht. 
En ik hoop op een nieuwe morgen 
Waar de hele mensheid op wacht!  

       (De collage bevat foto’s van de laatste fietstocht.) 
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SCOOTMOBIELEN MET DE SENIORENVERENIGING  
SOMEREN-DORP IN 2020. 

Vandaag, 30 september staat alweer de laatste rit van dit jaar op het 
programma. Ondanks de corona mogelijk- en onmogelijkheden 
hebben we toch 4 ritten kunnen maken dit seizoen. 
Met vandaag de laatste die ons naar Asten zal leiden. 
We vertrekken met 7 scootmobielers en 4 begeleiders. 
Na enkele wegen binnen het dorp rijden we langs het veterinair 
centrum richting Lierop. Om drukke wegen te vermijden rijden we 
over de verkeersluwe Otterdijk. Hierna gaat het richting Asten.   

Na het viaduct direct rechtsaf zodat we langs het kanaal komen. Dan 
weer rechts en zo richting Diesdonk in Asten. 
Hier gaan we naar Innesto waar wij reeds opgewacht worden. 
We kunnen met zijn allen onder de lekker verwarmde pagodetent, 
ons natje en droogje nuttigen. Maar omdat we nog een consumptie 
extra nemen, komt het tijdig terug gaan wel in het gedrang. 
Nu moet er even geïmproviseerd. Een veilige route door de mooie 
omgeving is vlug gevonden. Zo komen we via binnenwegen weer 
veilig in Someren aan.  
Weer een mooie, gezellige tocht gemaakt samen! 
 

Wij, de begeleiders vonden het fijn om te mogen begeleiden. 
We wensen allen een goede gezondheid en hopen volgend jaar weer 
veel scootmobielers te mogen begeleiden. 
 

Met vriendelijke groet namens de collega-begeleiders,  
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Geert van Lierop 

PUZZEL VAN ONS  
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponde-
rende nummer.  
Ook voor deze puzzel zijn de laatste 5 boeken te winnen! 
De oplossing van puzzel 11, november 2020, graag mét uw ge-
gevens vóór 8 november 12.00 uur inleveren bij één van de be-

stuursleden (p.19) of via redactiekbosomeren@gmail.com. 

Horizontaal: 1 boomloze vlakte 5 fototoestel 10 deel v.e. boerderij 11 
heldere ster 13 loofboom 14 Turks bevelhebber 16 bestuurbare slee 
18 wurgslang 19 kippenproduct 20 grootse vertoning 23 de onbekende 
24 nachtrust 26 kous 27 rangtelwoord 29 onderhuids vet 31 dierlijke 
uitwerpselen 32 hoge berg 34 pret 36 deel v.e. fiets 37 getal 39 plech-
tige gelofte 40 grote uil 41 in hoge mate 42 voertuig 43 woonboot 44 
tropisch visje 46 varkenshok 48 ruilmiddel 51 vuisthandschoen 53 
strijdperk 55 tijdperk 57 deel v.e. piano 59 overdreven 60 kaarsenhou-
der 63 spil 64 een zeker iemand 66 sprookjesfiguur 67 komisch num-
mer 68 vlaktemaat 69 strook 71 boterton 72 treurig 73 sportman. 

Verticaal: 1 sterk oplopend 2 bierpomp 3 extra large 4 schildknaap 6 
blinde woede 7 plus 8 zeehond 9 deel v.d. dag 10 middagslaapje 12 
opeenvolgend 14 boomvrucht 15 grote bijl 16 mop 17 boender 20 
vruchtennat 21 gaaf 22 onderricht 25 eetbare stengelplant 28 kracht 
30 stuk touw 31 watervogel 33 Bijbelse vrouw 35 Ned. rivier 36 platvis 
38 ik 42 vulkaanmond 43 carnavalsgroet 45 friet 47 voorzetsel 49 ak-
ker 50 glorie 52 cachot 54 soort appel 55 pl. in Gelderland 56 op de 
wijze van 58 gewichtsaftrek 61 reukorgaan 62 krachtbron in een auto 
65 voordat 68 vaartuig 70 circa 3,14 71 knock-out. 

Winnaars puzzel oktober: 
Opnieuw waren er 5 boeken “Someren” te vergeven.  
Met dank aan de schenkers ervan…  
De juiste oplossing was: ZONNESTRALEN.  

Er zijn 23 goede oplossingen ingeleverd. Na loting zijn daarvan 
5 gelukkigen uit de hoge hoed getoverd. Te weten: 
Carien Cranenbroek, Kerkstraat 41; Karel Velings Amer 49; 
Fam. Lintermans, Den Dilleman 11; Mien van Brussel, Kommer-
straat 56 en Gerrie Meulen, Floreffestraat 11/C. 
Proficiat! Inmiddels zijn de boeken bezorgd!  
We ontvingen diverse bedankjes van de winnaars. Attent!  
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VRAGENVUUR MET FONS HASSELMAN 
 
Naam: Fons Hasselman.   
Geboren: 70 jaar geleden in Blerick 
/Venlo. 
Hoe kom je in Someren terecht:  
Na mijn opleiding op de politieschool 
ben ik hier geplaatst. 
Werk/beroep: Inspecteur van politie, 
bij de recherche gewerkt en de laat-
ste jaren integriteitsonderzoeken ge-
daan. 
Getrouwd met: Trudy Hasselman-
Kegel. We hebben 2 kinderen, Peggy 
en Joyce. Inmiddels zijn er 2 kleinkin-
deren, Sem en Robin, het mooiste 
wat je kunt hebben. Beide kleinkinderen voetballen ook!!! 
Hobby’s: Voetbal kijken, maar ook alles wat erbij komt. Ik zit 
o.a. in de Vut-club, een groepje dat het onderhoud aan de 
Potacker doet en ik mag graag ‘s morgens op de Potacker een 
bakje koffiedrinken en alle wereldproblemen doornemen. 
De KBO zie ik toch ook beetje als een hobby, in ieder geval een 
mooie nuttige tijdsinvulling. 
Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt: De geboorte van 
de kleinkinderen. Daar was -en ben ik nog steeds- heel blij mee 
en…… dat Someren promoveerde naar de Hoofdklasse!  
Dat was zo’n groot feest. 
Wat is het vervelendste wat je hebt meegemaakt: Dat heeft 
vooral met mijn werk te maken. Er zijn zaken die een behoor-
lijke impact hebben gehad. 
Wat is de perfecte dag voor jou: Ontbijtje, krantje en vervol-
gens mijn hobby’s, voetbalwedstrijd kijken en iemand bezoeken 
om vooruit te helpen in de moeilijke wereld van de WMO.  
Wat doe je bij de KBO en hoe kom je bij ons: Ik ben cliënton-
dersteuner, ik zit in het bestuur van Kring Someren KBO en ik 
onderhoud de contacten met de Gemeente. 
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Ik ben gevraagd door mijn collega cliëntondersteuner Anneke 
van de Ven, waar ik heel veel van geleerd heb. 
Wat zou je willen veranderen aan de KBO: Zorg dat je op tijd 
nieuwe mensen in alle functies hebt zitten, zodat er steeds ver-
jonging is en er ook weer nieuwe ideeën komen. 
Wat wil je nog kwijt: Als je lid bent van de KBO, maak er dan 
ook gebruik van. Doe mee! Ontmoeten is zó belangrijk. 
 
Trudy en Marjan 

 

 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN. 

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.  

 

Rit aanvragen >>>>>  0493-441 266. 
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 u. 
 
Inmiddels is een record bereikt! 
“Onze” Pieter Cattenstart heeft  
als chauffeur de 100e rit gereden! 
Dat werd met enige feestelijkheden omgeven.  
Hij werd onlangs door Sylvia Bouwmans 
van Onis in de bloemetjes gezet. 
Nou ja, met Chocolaatjes verwend! 
 
Via hem worden ook alle andere 
vrijwillige chauffeurs hartelijk be-
dankt voor hun inzet!  
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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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