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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 

Door de voortdurende maatregelen kunnen er nog steeds geen 
activiteiten plaatsvinden. Maar er daagt licht aan het einde van 
de tunnel. Houd moed! Komt goed! 
Aangezien ’t Buukske eerder gemaakt wordt, lopen we soms 
achter de actuele feiten aan.  
Houd daarom de berichten in de media en zeker de KBO-web-
site goed in de gaten.  
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. 

 

  >>>>>NU OOK NAAR GGD-LOCATIE INENTINGEN.<<<<<< 

 
 

Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag 
aanleveren vóór donderdag 04 maart 2021. 
Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag 
aanleveren vóór donderdag 04 maart 2021. 
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VAN DE REDACTIE 
Keuzes maken! 
Daar draait dit maartnummer om. Zo hebben wij als redactie ge-
worsteld met bv. de voorkant. Lieflijk lentetafereeltje als omslag 
óf kiezen voor de actualiteit? Afwegen dus. Daar gaat het bij 
keuzes maken immers om. Voor ons een makkie.  
Nee, dan de keuze wie als eersten en vervolgens daarna ge-
vaccineerd moeten worden bij gebrek aan voldoende vaccins. 
Ik ben blij dat het niet míjn verantwoordelijkheid is.  
Dat geldt ook voor de keuze van maatregelen waar we allemaal 
intussen wel vanaf willen maar helaas nog niet kunnen. Want 
dat “vèrekese” virus wil maar niet verdwijnen. Petje af voor de 
verantwoordelijken: de deskundigen, de leden van 
kabinet en Tweede Kamer. Tja dan kom ik al snel op 
de dag van die verkiezingen, woensdag 17 maart! En 
eerder al! Stemmen! Keuze maken. Want nu zijn WIJ 
weer aan zet! En er valt wat te kiezen dit keer! Wel 37 partijen 
zijn geregistreerd. De vraag is: waar ga je op stemmen? Op 
welke partij? Op welke man of vrouw? Wie spreekt jou het 
meest aan? Waar let je op bij je keuze? En gá je wel stemmen? 
Overigens mogen mensen vanaf 70 jaar ook vanuit huis per 
brief hun stem uitbrengen. Makkelijker kan al niet.  
De KEUZE is nu aan jou! Maak gebruik van je recht! 
Niet stemmen? Dan blijf je ongehoord! Jammer dan! 

Met dit 3e nummer willen wij in ieder geval weer van ons laten 
horen. Samen hebben we ons best gedaan om er voor alle le-
den een mooi, actueel Buukske van te maken. 

Namens de redactie, Hans van den Einden. 
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VAN HET BESTUUR 

Beste leden, 
De meesten van ons zijn van de bevoor-
rechte generatie die geen oorlog bewust 

heeft meegemaakt, dus is deze vreedzame oorlog tegen het vi-
rus een grote ingreep in ons leven. We hebben heel wat leden 
aan deze vreselijke ziekte verloren en dat betreuren we zeer. Al 
die mensen nooit meer zien op onze gezellige middagen en an-
dere activiteiten, we zullen ze missen. 
Gelukkig hebben we geen leger nodig om het op te lossen 
maar een simpel prikje. Dat schijnt nog niet zo gemakkelijk te 
zijn om te organiseren. We moeten geduld hebben en dat heb-
ben we allemaal wel geleerd in de loop der jaren. 
Zo gauw we weer kunnen, gaan we weer aan de slag.  
Uiteraard! Achter de schermen wordt er nog wel gewerkt.  
Zoals met de kerst de grote logistieke operatie met kerststerren 
en peperkoeken. De 80- en 90 jarigen worden -indien mogelijk 
en gewenst- bezocht. Onze cliëntondersteuners en ouderenad-
viseurs werken gewoon door en ook de belastingadviseurs 
gaan straks weer met volle kracht vooruit. U vindt hun namen 
en adressen op de laatste bladzijde. 
Ook de redactie en de distributeurs van ons Buukske en de 
ONS hebben steeds op een zo veilig mogelijke manier doorge-
werkt.  
Verder ligt alles stil, zolang wij daar-
voor geen toestemming krijgen.  
We luisteren goed naar de adviseurs 
want we moeten zuinig zijn op onze 
mensen en meewerken aan  
de bestrijding van het virus. 
 

Ik kan alleen maar zeggen:  
“We hopen u gauw allemaal weer  
te mogen begroeten.”  
 

Namens het KBO-bestuur,  

Marjan Verdouw.  
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen. 
 

† Mevrouw Bertha van Bommel-van den Einden  
 Sonnehove 339  8 jan 2021 
 

† De heer Frans van Rut 
 Sonnehove 153  9 jan 2021 
 

† Mevrouw An Loomans-van den Einden 
 Sonnehove 353  20 jan 2021 
 

† De heer Sjef Schmitz 
 Pasakker 87  27 jan 2021 
 

† De heer Antoon Meulendijks  
 Dorpsstraat 105  28 jan 2021  
 

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
 

 Echtpaar Peter en Ine Bazen-Grosfeld  De Weerden 3 

 Dhr. Gerard Caron  Keizerstraat 102 

Mevrouw J. Damen - Vereijken,  
Sonnehove 307, 5711HD  
wordt op 19 maart 100 jaar. 
Wij feliciteren haar van harte  
met deze mooie leeftijd.  
 

U mág een kaartje sturen, hoor!  
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WIST U DAT … 

 → KBO Brabant een nieuw logo 
heeft en dat wij dat gaan volgen 
om de eenheid o.a. op de web-
site te waarborgen. 

  Samen sterk zeggen we dan. 
 

→Wij het heel fijn vinden als u veranderingen in uw adres en/of 
e-mailadres 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 

→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 daarvoor 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. 

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

→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. Deze 
bellen u altijd op voor een afspraak. 

→Elders- op pag. 10- een waarschuwing staat over een nieuwe 
vorm van telefonische oplichting.  

→Twin Tours 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. 

 

mailto:kbosomerendorp@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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VERVOLG … WIST U DAT 

→U terecht kunt voor vragen over computer of tablet bij  

 Peter de Groot,  0493 440 266. 

→Het aan te bevelen is om na te kijken of de collectieve korting 
van de ziektekostenverzekering in de polis/nota is verwerkt, in-
dien u dat heeft aangevraagd. 

→Als u dit jaar 80 of 90 jaar wordt, u een bezoekje kunt verwach-
ten van onze felicitatiecommissie..  

 

→Informatie over Energie collectief uit ONSLEDENVOORDEEL: 
Onze partner Energiebesteding voorziet u van groene energie 
direct uit Nederlandse bron, tegen voordelige variabele en 
vaste stroom- en gastarieven.  

 Voor een eerlijk en persoonlijk advies of hulp bij het overstap-
pen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ener-
giebesteding. Hier nemen ze de tijd voor u en regelen ze alles.  

 Informatie www.onsledenvoordeel.nl/energie, 
 Of via  085 486 33 63 
 

http://www.onsledenvoordeel.nl/
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Behalve onze hersenen en ons brein moet 
ook het lijf fit blijven. Zeker nu het er naar 
uitziet dat we nog minder naar buiten kun-
nen. Dan is het voor menigeen handig om 

wat voorbeelden te hebben die je aansporen om te blijven be-
wegen. Daarom dit keer beweegideeën voor ouderen.  
Doe er je voordeel mee. 
Op pag. 12 en 13 vind je een uitneembare beweegposter… 
En op pc of tablet kun je vast nog méér van je gading vinden.  
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UITNEEMBAAR… ALS BEWAARPOSTER…  
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 EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE!!! 
 

Oplichting! Vandaag de dag schering en inslag! 
En wie zijn vaak de klos??? Juist! Wij, ouderen. 
Omdat ‘ze’ dénken dat wij een beetje seniel ge-
worden zijn; dat wij hun makkelijke prooi zijn! 
Nou, na lezing van bijgaand artikel zoeken ze 
maar andere slachtoffers! U en ik zullen ze niet 

meer hebben! Wij doorzien hun vuige trucs. Toch?! 
Waar gaat het nou dan weer om? 
 

Het gaat ongeveer zo: U wordt gebeld. Iemand die zich -vals- 
voordoet namens “GGD”, “Thuiszorg” of andere instantie, pro-
beert u met een bedrieglijk écht-lijkend verhaaltje over een 
afspraak voor een inenting tegen corona, GELD af te troggelen 
door te verzoeken een bedrag over te maken via uw bank!  
En ALS u er bent ingetrapt, kunnen zij uw gegevens plunderen 
en uw bankrekening leegroven! 
 

Maar weet dit: 
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 

Hoe het echt werkt: 
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. 
Zodra u aan de beurt bent voor het coronavaccin, ontvangt u 
een brief van de GGD. In die brief staat een telefoonnummer.  
Via dat nummer maakt u zélf een afspraak. 
 

Vertrouw dus altijd op uw ‘niet pluis gevoel’…  
 

Een gewaarschuwd mens… 
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PUZZEL VAN ONS 

In Buukske nr. 2 van februari stond per abuis de verkeerde  
omschrijving. Zo kwam er een vreemde letterbrei als oplossing! 
Toch waren er nog 6 goede oplossingen. 
Hopelijk gaat het voortaan wel foutloos. 
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corres-
ponderende nummer. 

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 ge-
deelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 
muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Am-
sterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslag-
plaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 
39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 
43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 
zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 
luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 
muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 
nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen. 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. 
in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks 
eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 
stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 
22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 
ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 
deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met 
ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrok-
kenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 
aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 
vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 

 

PRIJSWINNAARS PUZZEL JANUARI.  

Nog steeds hebben we enkele boeken 
over Someren te vergeven…  
Prijswinnaars van de februaripuzzel zijn: 
Henk Jansen, Fien Vossen en Ton Ben-
nenbroek. 
Zij hebben hun prijs inmiddels ontvan-
gen. 
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VRAGENVUUR MET… GERMELDA VERHEIJEN. 

Naam: Germelda Verheijen-van Lierop. 
Ik ben 66 jaar.  
Waar geboren: In Lierop, in de Kieviet 
(Eindje) maar ik heb het grootste deel 
van mijn jeugd op Hersel gewoond. 
Mijn ouders: zijn Toon en Nella van 
Lierop - Fransen (mijn moeder was van 
de Fransen van de Blikhalm uit Brouw-
huis; mijn vader was een zoon van Nol 
en Drieka van Lierop-van Lieshout uit 

Lierop). 
Getrouwd: ik ben in 1976 getrouwd met Twan Verheijen, een 
bakkerszoontje uit Mierlo. Ons gezin telt een dochter, een zoon 
én schoondochter en 3 kleinkinderen, waar wij supertrots en blij 
mee zijn. 
Hoe ben je in Someren terechtgekomen: Na ons huwelijk zijn 
wij in Mierlo gaan wonen omdat er in Someren geen huizen wa-
ren. Pas na een jaar kregen wij schrijven van de Gemeente So-
meren dat ze huizen gingen bouwen. Eén daarvan was voor 
ons. 
Mijn beroep: Was werkzaam in de zorg en heb gewerkt in het 
Bejaardentehuis in Lierop. Later in "Huize Witven". 
Hobby's: Ik ga graag wandelen en fietsen, ben vrijwilligster op 
Eegelshoeve, postzegels verzamelen, zingen bij het Witven-
koor, lezen en puzzelen maar ook op vakantie gaan met de 
camper en er heerlijk op uit trekken; daar kunnen we samen 
heel erg van genieten. 
Wat is het leukste en wat het vervelendste dat je mee-
maakte in je leven tot nu toe:  Het mooiste is toch wel de ge-
boorte van onze kinderen.  
En het vervelendste is het overlijden van onze naasten. 
Zou je nog iets over willen doen in je leven:  
Nee ik heb nergens spijt van. 
De perfecte dag: voor mij is dat 25 á 30 graden.  
Ik kan niet tegen de kou. 
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Wat doe je bij de KBO: Ik ga graag mee fietsen. Ik maakte er 
vaak foto’s van en schreef een fietsverslag voor in "t Buukske" 
en op de website van de KBO. Dit was en wordt weer gezellig 
zo gauw het weer veilig is en het weer mag. 
Hoe ben je bij ons terecht gekomen: Omdat ik graag wilde 
gaan fietsen. 
Wat zou je willen veranderen 
bij de KBO:  Niks, jullie doen 
het heel erg goed. 
Wat wil je nog kwijt: Wil nog 
graag even zeggen, goed voor 
elkaar te zorgen en nog even 
vol te houden, zodat we er 
weer met ons allen op de fiets 
op uit kunnen trekken.  
Tot ziens op de fiets. 
 
Marjan & Trudy.  
 

 

ALZHEIMER CAFÉ PEELLAND. 

Voor    Mensen met dementie, hun naasten (mantelzorgers) en  
belangstellenden uit Asten, Deurne, Someren en omgeving. 
Wanneer Elke eerste dinsdag van de maand. 
Waar  Dienstencentrum De Beiaard, Past. de Kleijnhof 21, Asten. 
Parkeren Gratis parkeergelegenheid in de omgeving.  
 

Onder voorbehoud is de eerstkomende bijeenkomst op 6 april.  

Wilt u zich wel vooraf aanmelden via .0493-692695 / 0627338017.  
De andere data van 2021 zij op de dinsdagen 11 mei  1 juni  
7 september   5 oktober   2 november  7 december. 
Deze waardevolle avonden met wisselende thema’s zijn vaak met 
een lach en een traan. De Alzheimer Nieuwsbrief is aan te vragen 
door een e-mailtje te sturen naar alzheimercafepeelland@gmail.com. 
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JAN HURKMANS, BEVLOGEN BELASTINGADVISEUR. 

Jan Hurkmans heeft al een lange carrière 
bij de KBO als Belastinginvulhulp.  
Ruim 20 jaar lang heeft hij aangiften In-
komstenbelasting en aangiften Toeslagen 
ingevuld voor de leden van de KBO.  
Gedurende die tijd heeft hij veel mensen 
bezocht. Dit loopt in de duizend. 
Jan heeft het altijd met plezier en voldoe-
ning gedaan maar doordat hij een hersen-
infarct heeft gekregen, kan dat nu helaas 
niet meer. Daarom neemt hij afscheid. 

Tijdens zijn vrijwilligerswerk fungeerde hij tevens menige keer 
als een soort Maatschappelijk Werker. De mensen zaten dan 
om een praatje verlegen. Altijd stond hij voor zijn “klanten” 
klaar. Heel wat kilometers heeft hij hiervoor afgelegd en maar 
weinig echt vervelende dingen meegemaakt.   
 

Jan wil ‘zijn’ mensen bedanken voor het in hem gestelde ver-
trouwen. Hij hoopt dat zijn opvolger evenveel voldoening van dit 
vrijwilligerswerk zal krijgen, als hij altijd gehad heeft.  
 

Via mij (ondergetekende) zal hij zijn “klanten” benaderen en 
hen wijzen op de mogelijkheid iemand anders uit het groepje 
belastinginvullers te kiezen. 
 

Harry Leenen, Invulhulp Belasting. 
 

Jan,  
Ook namens ons van de KBO, 
hartelijk bedankt voor al die ja-
ren van inzet, die jij hebt gehad 
voor alle mensen die altijd een 
beroep op jou konden doen.  
 

Namens het bestuur, 

Hennie Vossen  
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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 
Frans van Stiphout fr_ansvanstiphout@hotmail.com 06-5137-5318 
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   
 
 

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