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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 

De 5-daagse busreis naar de Veluwe is vanwege de corona 
ontwikkelingen verplaatst naar 13 september 2021. 
De datum voor de geplande voorlichting over deze reis in De 
Ruchte is begin juni. Zie te zijner tijd in ‘t Buukske. 
Door de voortdurende maatregelen kunnen er nog steeds geen 
activiteiten plaatsvinden. Maar er daagt licht aan het einde van 
de tunnel…Aangezien ’t Buukske eerder gemaakt wordt, lopen 
we soms achter de feiten aan.  
 

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... 
 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN. 

Rit aanvragen >>>>>  0493-441 266. 
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00. 
Denk aub aan de extra voorwaarden. 
 

 
Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag 
aanleveren vóór donderdag 04 februarI 2021. 
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VAN HET BESTUUR 

Beste leden, 
 
Het nieuwe jaar is alweer van start gegaan op een manier die 
we met z’n allen nog niet eerder hebben meegemaakt.  
Met minder lichtpuntjes en minder mensen over de vloer om het 
nieuwe jaar mee te vieren.  
Voor de eenzamen onder ons is dit erg pijnlijk.  
In deze tijd is het wenselijk om aandacht voor elkaar te hebben. 
Een kaartje sturen of even bellen met elkaar doet het altijd 
goed. Van aandacht geven aan de ander word je zelf ook ge-
lukkiger. 
Het goede nieuws is zeker dat er een vaccin aankomt dat ons 
allen moet beschermen zodat we elkaar opnieuw kunnen ont-
moeten en we weer leuke activiteiten kunnen organiseren waar 
we samen van kunnen genieten. Wij zien ernaar uit om u weer 
te kunnen verwennen op deze manier. 
Laten we het met z’n allen nog even volhouden.  
 
En uit het zicht betekent voor ons als bestuur zeker niet 
 
“ uit het   ! ” 
 
Hartelijke groeten van de secretaris,  

Henny Claessens 
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen. 
 

† Mevrouw Mien van de Moosdijk – van Meijl  
 Keizerstraat 53  17 dec 2020 
 

† De heer Hendrik (Henk) Kooistra 
 Sonnehove 323  18 dec 2020 
 

† De heer Gerard Vos   
 Dorpsweg 41  21 dec 2020 
 

† De heer Wim Boots  
 Sonnehove 315  22 dec 2020  
 

† De heer Frans Verhees   
 Drecht 11  26 dec 2020 
 

† Mevrouw Hennie Hanse – van der Molen  
 Dorpsweg 43  01 jan 2021 
 

† De heer Frans Jacobs 
 Ter Hofstadlaan 223  03 jan 2021 
 

† De heer Jan Crooijmans  
 Hogaarde 22  04 jan 2021  
 

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
 

Mevr. Diny Hendriks   Wijtenhofstraat 2E 
 

Dhr. Tiny Janssen en mevr. Sandra Bakermans  De Meer 13 
 

Echtpaar Toon en Nel van Maris - Peters   Hoevenstraat 40 
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JUBILARISSEN 

 

Leo Hurkmans  &  Nellie van Bussel 
 

zijn op 7 februari 2021 

 

60 jaar getrouwd. 

 
Dr. Eijnattenlaan 12,  
 
5711 AW Someren. 

 

 
 
 

NIET AFGELAST  

Stukje wandelen   niet afgelast 

Filmpje kijken   niet afgelast 

Uitgebreid koken   niet afgelast 

Spelletjes spelen   niet afgelast 

Muziek luisteren   niet afgelast 

Een boek lezen   niet afgelast 

TV kijken   niet afgelast 

Uitslapen   niet afgelast 

Tijd voor elkaar   niet afgelast 

Lachen   niet afgelast 

Thuis zingen   niet afgelast 

Dankbaar zijn   niet afgelast 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_rv31oMvjAhUIKewKHRGfD_EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fusers.telenet.be%2Fdaisy-creatief%2Fbloemstukken%2Fvalentijn.html&psig=AOvVaw2XoXzTFvZ0XGu7mX-hy7q5&ust=1563978720338159
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_rv31oMvjAhUIKewKHRGfD_EQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fusers.telenet.be%2Fdaisy-creatief%2Fbloemstukken%2Fvalentijn.html&psig=AOvVaw2XoXzTFvZ0XGu7mX-hy7q5&ust=1563978720338159
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WIST U DAT … 

→De contributie eind februari automatisch geïnd wordt. 
 

→De scootmobielers een paar keer per jaar onder begeleiding 
gezamenlijk enkele tochten maken. Zij hebben er graag 2 hel-
pers bij om hen nog beter te kunnen begeleiden. Informatie bij: 
Geert v Lierop 0493-496 167. 

 

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

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

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

→Op onze site www.kbo-somerendorp.nl een presentatie staat 
van de Rabobank over fraude en cybercriminaliteit.  

→TwinTours begin juni 2021 een informatiebijeenkomst zal ver-
zorgen in De Ruchte over de 5-daagse reis van 13 september 
naar de Veluwe. Alles onder voorbehoud vanwege corona. 

→Er een goed alternatief is opgezet als vangnet voor het Open-
baar Vervoer (OV). Dat is de regiotaxi. Voor informatie kijk op: 
www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov. 

→U terecht kunt voor vragen over computer of tablet bij  

Peter de Groot, 0493 440 266. 

 

Alzheimer Café Peelland: elke eerste dinsdag van de maand. 
We hopen dat het op 2 maart wel weer kan. U moet zich aan-
melden op tel.0493-692695 / 0627338017.  
De andere data van 2021 zijn:   6 april  11 mei    1 juni       
7 september  5 oktober 2 november  7 december. 
Deze waardevolle avonden zijn vaak met ‘n lach en ‘n traan. 
De diverse wisselende thema’s worden via allerlei media gepu-
bliceerd. 
De Alzheimer Nieuwsbrief kunt u aanvragen via een email naar 
alzheimercafepeelland@gmail.com .  

http://www.kbo-somerendorp.nl/
http://www.kbo-somerendorp.nl/
http://www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov
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PUZZEL VAN ONS 

Er worden deze keer 3 Jumboboeken van “Someren vroeger” verloot.  
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer.  
De oplossing van deze puzzel - februari 2021 - graag mét uw gege-
vens én woonadres vóór 4 maart 12.00 uur inleveren bij één van de 

redactieleden (p.2) of via redactiekbosomeren@gmail.com. 



     13      
 

Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 in-
jectie 13 pl. in Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker ie-
mand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse 
vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spin-
sel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 
brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze 
van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks 
bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lok-
spijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 
72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 licht-
paars 7 per persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 
14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 over-
dreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 on-
geval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 
gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 ver-
zamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot 
hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 
Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapenge-
luid. 

PRIJSWINNAARS PUZZEL JANUARI.  

Er zijn 4 winnaars getrokken uit 32 inzendingen. 
  Annie Manders    Enny Koster 
  Aart van Leeuwen   Wim Sleegers 
 

Omdat wij nog een tiental boeken over Someren hebben gekregen 
van Dhr. en Mevr. Michiels, kunnen wij er bij deze en volgende  
puzzels nog mensen er blij mee maken. Dank daarvoor.  
 

Zij hebben nog voldoende voorraad losse plaatjes.  
Indien iemand ’het boek nog niet compleet heeft, neem dan contact 
met hen op  0493-493 455. 
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LET OP 

* Correctie jaarboekje blz.1 bij keuringsarts Dhr Bouten: tarief is  € 40. 
 
* Het is aan te bevelen om na te kijken of de collectieve korting van de 

ziektekostenverzekering in de polis/nota is verwerkt, indien u dat 
heeft aangevraagd. 

 

* Wij zouden het wel heel fijn vinden als u veranderingen in uw 
adres en/of emailadres aan ons doorgeeft. Dit is ook belangrijk 
voor de distributie van ‘t Buukske en de ONS.  

* U kunt wijzigingen doorgeven aan onze ledenadministrateur: 
0493-495 065    of     kbosomerendorp@gmail.com 
 

* Als u dit jaar 80 of 90 jaar wordt, kunt u een bezoekje verwach-
ten van onze felicitatiecommissie.  
Deze bellen u altijd op voor een afspraak. 
 

 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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WOONIEZIE 

Ik wil in aanmerking komen voor een woning/appartement….. 
 
Als Client Ondersteuner en/of Vrijwillige Ouderen Adviseur krijgen we 
regelmatig de vraag van ouderen: “Hoe kom ik in aanmerking voor 
een aangepaste (traploze) woning of appartement? 
 
We willen een aantal zaken even op een rijtje zetten: 
 

1. Wil je in aanmerking komen voor een woning/appartement van  
WoCom dan moet je ingeschreven zijn bij Wooniezie en aankruisen 
voor welke woning/appartement je in aanmerking wilt komen. Dit 
geldt ook voor de verhuur-appartementen in Sonnehove. 

2. Sta je ingeschreven en er komt een woning/appartement vrij, dan 
kun je daar op reageren. Je kunt zien of de toewijzing gebeurt door 
“Inschrijfduur” of “loting”. Dus hoe langer ingeschreven, hoe hoger 
je op de lijst komt te staan. 

3. Voor het huren van appartementen bij Eegelshoeve geldt een an-
dere regeling. Deze appartementen van Land van Horne zijn van 
Wonen Limburg. Wil men daar een appartement huren, moet je in-
geschreven zijn bij THUIS IN LIMBURG. 

4. Dan is het vervolg gelijk als aan punt 2 hierboven. 
 

Inschrijven bij Wooniezie en/of Thuis in Limburg kan alleen maar via 
de computer. 
Als u geen computer hebt of niet computervaardig bent, kunt u een 
vertrouwenspersoon vragen om u in te schrijven en u op de hoogte 
te houden. Deze krijgt bericht via de computer als er een geschikte 
woning/appartement, waarvoor u hebt ingeschreven, vrij komt. 
 

Samenvattend kan men stellen dat men zich al in een vroeg stadium 
moet inschrijven. Hoe eerder hoe beter. Niet wachten tot de nood 
hoog is.  
Het is ook niet zo, dat mensen uit Someren eerder in aanmerking ko-
men voor vrijkomende woningen/appartementen in Someren.  
 

Fons Hasselman, Coördinator Client Ondersteuners en Vrijwillige 
Ouderen Adviseurs. 



     16      
 

 



     17      
 

VRAGENVUUR MET KATRIEN VD RIJDT 
 

Naam: Katrien van de Rijdt - Allemekinders.  
Leeftijd: 66 jaar   
Waar geboren: Ik ben geboren in ’s-Graven-
polder, een dorp op Zuid-Beveland in de pro-
vincie Zeeland, ten zuiden van Goes. 
Hoe kom je in Someren terecht: Vanwege 
het werk van mijn man zijn we in 1990 verhuisd 
van Schijndel naar Asten. 
Wie zijn je ouders?: Piet Allemekinders en 
Adriana Pieterse. Vader is in 2010 overleden 
en moeder in 2016. 
Werk / Beroep: Ik heb 40 jaar als assistent accountant gewerkt bij 
ABAB accountants en adviseurs, het vroegere boekhoudbureau van 
de NCB.  
Getrouwd: Met Jan van de Rijdt. Jan is geboren in Schijndel en dus 
wel een echte Brabander. We hebben een dochter Nina en een 
schoonzoon Daan. En hun eerste kindje zal, als alles goed gaat, in 
mei worden geboren. 
Hobby’s: Wandelen, fietsen, lezen, rikken, koken, een serie op Net-
flix kijken en in de tuin en groentetuin werken. 
Wat is het leukste / of vervelendste wat je hebt meegemaakt in je 
leven: Het leukste was de geboorte van Nina, het vervelendste het 
overlijden van naasten.  
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Dat kan sowieso niet, 
maar ik had achteraf gezien graag nog wat meer in het fiscale recht 
gedaan, dan vervolgopleidingen in de accountancy.  
Wat is een perfecte dag voor jou: Lekker weer, en dan gaan wan-
delen of fietsen en daarna eventueel lekker uit eten. Ik ga ook graag 
met Nina een dagje naar de sauna of winkelen. Ik heb eigenlijk heel 
veel dingen die mijn dag perfect kunnen maken. 
Hoe ben je bij ons terecht gekomen: Ik wilde na mijn pensioen nog 
graag actief blijven en aangiftes invullen vond ik tijdens mijn werk-
zaam leven leuk om te doen; vooral ook vanwege de contacten met  
de klanten. Dus heb ik eerst naar de KBO Asten gebeld of ze nog ie-
mand nodig hadden en toen dat niet het geval bleek, heb ik Francien 
Boots gebeld .  
Wat doe je bij de KBO: Ik vul belastingformulieren in. En afgelopen 
jaarvergadering is mij gevraagd in de kascontrolecommissie te gaan 
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zitten. Ik bezorg ook de Buukskes van de KBO bij de (weinige) leden 
van de KBO Someren die in Asten wonen.   
Wat zou je willen veranderen bij de KBO: Het is een mooie vereni-
ging en voor zover ik het kan beoordelen loopt het goed.  
Wat wil je nog kwijt: Blijf gezond en let op elkaar. 
 

Marjan Verdouw  &  Trudy Hasselman. 

 
 

DE TWEE KANTEN VAN TWINTIGTWINTIG 
 

Twintigtwintig heeft me niks gebracht ! 
Mij hoor je nooit zeggen 

Dat we samen meer kunnen dan alleen 
Want als ik even verder kijk, ontdek ik 

Spanning en onrust om mij heen 
Elke week voelde ik minder 

Verbinding met mensen die me dierbaar zijn 
Ik voelde 

Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 
En zeg me vooral niet 

“Er zit iets moois in iedere dag” 
Want hoe je het ook wendt of keert 

Ik heb dit jaar stilgestaan 
Je zult mij nooit horen zeggen: 

Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes ! 
 

-- Lees het gedicht nu van onder naar boven  -- 
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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 

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 
Frans van Stiphout fr_ansvanstiphout@hotmail.com  0493-494 333 

 www.kring-gemeente-someren.nl   
 

ZIEKENBEZOEK:  Wil u graag een bezoekje ontvangen bel dan met: 
Carla Janssen  0493-492 399 
  

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:harry.leenen@kpnmail.nl
mailto:p.hurkmans30@upcmail.nl
mailto:jankuijpers@kpnmail.nl
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mailto:h.wijnen@upcmail.nl
mailto:katrienvanderijdt@hotmail.com
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