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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 8 april. 
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VAN HET BESTUUR 

Beste leden, 
De winterse dagen zijn vertrokken uit ons land. De dagen gaan 
gelukkig weer lengen. De natuur ontwaakt uit een (diepe) win-
terslaap. De lente komt eraan. ’s Ochtends wakker worden van 
het zonlicht dat door de gordijnen schijnt en de vogels die flui-
ten.  
De knoppen aan de bomen, de 
eerste bloemen die boven het 
gras uitkomen. Ik kan in ieder 
geval niet wachten tot het zover 
is. 
 

Enkele spreuken ter inspiratie:  

• De eerste dag van de lente is iets anders dan de eerste 

lentedag, er zit soms wel een maand verschil tussen. 

• De mooiste dagen van de lente zijn de dagen die wij er 

zelf aan toevoegen. 

• Ik hou van de lentemorgens, de herfstmiddagen,  

de winteravonden en de zomernachten. 

Laat het een tijd worden van het nieuwe samenzijn en het nor-
male leven. 
 

Namens het KBO-bestuur,  
 

Pieter Cattenstart 
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
† De heer Leo Coppens   
 Loostreeplaan 59  13 febr 2021 
† Mevrouw Annie Zeegers-Cortooms 
 Ter Hofstadlaan 321 14 febr 2021 
† Mevrouw Isabella Martens-Berkvens  
  Sonnehove 317 19 febr 2021 
† De heer  Ries van Lieshout 
 Liesberg 16   24 febr 2021 
† De heer  Broer Nagel 
 Dorpsweg 29  27 febr 2021 
† De heer  Sjef Hurkmans  
 Sonnehove 10  02 mrt  2021 
 

 Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

WELKOM AAN ONS NIEUWE LID: 

 Mevrouw Jettie van Tilborg-Schutte,  Pasakker  40        
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WIST U DAT … 

→April een maand van senioren & veiligheid wordt. Op pag. 9 
vindt u uitleg over WEBINARS.  

 Dit zijn Informatieve digitale lessen via het WEB.  

Reserveer 15 en 22 april vanaf 10.30 uur als u wilt kijken… 

→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 dinsdag 11 mei het Alzheimer café wordt georganiseerd in 
de Beiaard in Asten. (zie ook andere -regionale- media) 

→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. 

→De REGIOTAX een goed alternatief is als vangnet voor het 
Openbaar Vervoer (OV). 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. 

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

→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 

 
  

Koopkracht: 

De kracht om te laten liggen 

wat je niet nodig hebt.  

http://www.kbo-somerendorp.nl/
http://www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov
mailto:kbosomerendorp@gmail.com


     8      

  



     9      

WARM AANBEVOLEN: EEN WEBINAR VOLGEN! 

De maand april zal volledig in het teken staan van senioren en 
veiligheid. Dit thema wordt georganiseerd door het ministerie 
van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de ouderenbon-
den ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb 
en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV. 
 

Op 15 april is de Webinar over Spoofing.  
Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw 
bank en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze 
keer laat acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe spoofing in 
zijn werk gaat en wat u er tegen kunt doen.  
Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 
hulpvraagfraude en phishing aan bod. 
 

Op 22 april kunt u kijken naar een Webinar over online veilig-
heid. U krijgt informatie over hoe u veilig kunt internetten.  
U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van wachtwoor-
den, het belang van het maken van updates, het gebruik van 
een virusscanner en het maken van back-ups.  
Het is belangrijk dat u altijd eerst de betrouwbaarheid checkt 
voordat u ergens op klikt! 
U kunt de Webinars volgen via de website  
maakhetzeniettemakkelijk.nl: 

Op donderdag 15 april om 10.30 uur over SPOOFING; 

Op donderdag 22 april om 10.30 uur: VEILIG INTERNETTEN. 

Als u niet in de gelegenheid bent om het Webinar op dit tijdstip 
te volgen dan kunt u ze altijd op een later moment terugkijken. 
Gaat u hiervoor naar de website 
maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het u uit-
komt. 
 
 
  

http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
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NIEUWE OPLICHTINGSTRUC: BANK-AAN-HUIS 

STEL: Er komt een nep-bankmedewerker bij u aan huis om zo-
genaamd samen met u uw bankrekening te beveiligen of om uw 
betaalpas of inlogapparaatje en uw pincode op te halen.  
HOE WEET U DAT DIT NEP IS, OPLICHTING? 
Welnu: Uw bank vraagt nooit om uw pincode, betaalpas of in-
logapparaat en zal deze nooit bij u ophalen! 
 
Wat gebeurt er? 
Een oplichter belt en doet zich voor als iemand van uw bank. 
Het telefoonnummer waarmee de oplichter belt, kan het echte 
nummer van de bank zijn, maar is het niet. Dat is het spoofing-
gedeelte. De nep-bankmedewerker maakt de persoon aan de 
andere kant van de lijn eerst bang met een smoes, door bijvoor-
beeld te zeggen dat er een verdachte, grote betaling vanaf 
diens bankrekening is gedaan, dat diens computer niet meer 
veilig is of dat een betaalpas of inlogapparaatje vervangen moet 
worden. Daarna maakt de nep-bankmedewerker het slachtoffer 
wijs dat er iemand van de bank langs moet komen (‘tja, corona, 
u kunt niet naar het kantoor komen, dus we komen naar u’) om 
de problemen op te lossen of om een pas of inlogapparaat op 
te halen. Sommige boeven zijn zo brutaal dat ze zich een weg 
naar binnen weten te banen om even te helpen met de compu-
ter. 
TRAP ER NIET IN!!! 
 
Ga naar de website van Veilig Bankieren, voor meer infor-
matie: www.veiligbankieren.nl. 
Goed om regelmatig op deze website te kijken voor het laatste 
nieuws over oplichting! 
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PUZZEL VAN ONS 
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle rich-
tingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen.  

Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen ach-
ter elkaar gelezen de oplossing. 
AASETER 

AGEREN 

ALBINO 

BEULEN 

BEWEGING 

BORDES 

CREATINE 

DAGVLINDER 

DELER 

DOKKEN 

DONATIE 

DOORKOMEN 

DRIEBANDEN 

EICEL 

 

GAREN 

GOKJE 

GRIET 

HIAAT 

HOGESCHOOL 

HORIG 

INBOETEN 

IRRITANT 

KOETSJE 

KORAN 

KRUISBOOG 

LEESWOEDE 

MELKDISTEL 

NABLOEI 

 

NOTIE 

ONTZAG 

ONZIN 

PANTYKOUS 

PARDON 

PASEN 

PERSEN 

PICOBELLO 

PIOEN 

REGAAL 

SANITAIR 

STORTBUIEN 

TOTAAL 

ZUINIGHEID 

 

 
Oplossing vóór maandag 5 april inleveren bij bestuursleden of 
bij de redactie. Adres: redactiekbosomeren@gmail.com 
Drie prijzen: dit keer 3x een tablet chocolade. 

 

Prijswinnaars puzzel MAART  
 

Er waren 7 goede inzendingen.  
Na loting kwamen de volgende winnaars  
uit de hoge hoed:  
 
Annie van Vlerken,  
Lies Swinkels en  
Bernadette van Seggelen. 
 

Zij hebben hun prijs inmiddels ontvangen. 
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VRAGENVUUR MET… EEN 100 JARIGE… 

Naam en leeftijd: Miet Damen- 
Vereijken en ik ben 100 jaar! 
Waar geboren: Someren-Eind. 
Van wie bende gij der inne: 
Mijn vader was Johan Vereijken 
en mijn moeder Mieke van Meel. 
Ik had 5 zussen en 4 broers en 
ben nu als enige nog in leven.  
Beroep / werk: Ik heb als jong 
meisje bij Evers, Lintfabriek in 
Heeze gewerkt. Daar maakten 
ze ook b.v. elastiek e.d. Vlak na 
de Lagere School ging ik daar 
werken. Het was er heel erg 
streng. Als je even stond te pra-
ten dan kreeg je 0,25 ct (kwartje) boete en dát van een week-
loon van 3,36 gld. Ik heb ook nog 18 jaar lang, 1 dag in de 
week op de pastorie van de Lambertuskerk gewerkt en hielp 
mee met de kerk poetsen.  
Relatie en kinderen: Ik was getrouwd met Piet Damen uit So-
meren-Dorp. We kregen 5 dochters die nog allemaal leven. Vier 
ervan wonen in Someren. De jongste dochter woont in Gran 
Canaria. 
Hobby’s: Breien, haken, naaien, zingen bij ons Ouderenkoor, 
countrydansen en zwemmen.  
Op mijn 50ste heb ik nog 2 zwemdiploma’s gehaald.  
Leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt: Zingen en 
de kinderen was wel het leukste. Het vervelendste was toch wel 
bij Evers in Heeze te werken….. 
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Samen op va-
kantie met mijn man. Hij hield helemaal niet van vakantie maar 
ging toch af en toe met mij mee naar Spanje of Italië. Ook ging 
ik wel eens alleen met mijn dochters mee vakantie vieren.  
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Wat is een perfecte dag voor jou: Toen ik nog thuis was, sa-
men met mijn man en helemaal zelfstandig en ik alles nog kon 
en deed. Nu de dagopvang in Sonnehove. Dan ben ik weer on-
der de mensen.  
Heb je nog iets gedaan bij de KBO: Niet in een functie maar 
wel aan allerlei activiteiten meegedaan. Reisjes, zangkoor, ont-
spanningsmiddagen.  
Hoe ben je bij de KBO terechtgekomen: Samen met mijn 
toenmalige buurvrouw. Die hield er ook wel van om met allerlei 
dingen mee te doen. Daar heb ik ook samen mijn zwemdi-
ploma’s mee gehaald.  
Wil je nog iets kwijt: Dat het jammer is dat ik niet veel meer 
kan. In mijn hoofd zou ik het nog wel willen maar mijn lijf kan 
het niet meer. Ook zie en hoor ik heel slecht. 
 

Noot van de Redactie:  Dat is niet vreemd als je al 100 jaar 
bent geworden. Miet was nog redelijk goed van geheugen en af 
en toe hielp haar dochter mee. Ze vond het een rare gedachte 
dat haar eigen kinderen ook al zo oud en met pensioen zijn. 
 

Marjan & Trudy.  
 

PAASAKTIE KBO  

Paaseitjes in de brievenbus. 
Omdat we het een heel saaie tijd vinden met 
weinig kleur hebben we paaseitjes voor u ingepakt.  
Je moet uiteindelijk zo’n bestuur ook aan het werk houden…. 
Het liefst hadden we ze verstopt om ze met u te gaan zoeken, 
maar helaas. Nog even doorbijten en we kunnen weer.  
Met dank aan onze bezorgers, die het klusje van rondbrengen 
naar 1000 adressen toch maar weer op zich namen. 

 

 Fijne paasdagen. 
 Het bestuur en  
 de activiteitencommissie. 
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GEDICHT-LIEDTEKST JEROEN VAN MERWIJK 

 
Ik draag geen foto van je  
met me mee 
Daar durf ik openlijk voor  
uit te komen 
Wat mannen met zo’n foto 
doen; geen idee 
Ik hoef je niet te zien  
ik kan je dromen 
 
 

 
Ik kan je zien van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
Er valt voor jou aan mij niet te ontkomen 
Omdat je haarfijn op mijn netvlies staat 
Ik hoef je niet te zien ik kan je dromen 
 
En als je lichaam ooit een keer niet naast me ligt 
Maar bij voorbeeld in New York, in Saint-Tropez of Rome 
Dan doe ik af en toe gewoon mijn ogen dicht 
Ik hoef je niet te zien ik kan je dromen 
 
Zelfs als je bij me weggaat, maakt dat niet echt uit 
Ik heb mijn voorzorgsmaatregelen al genomen 
En ik heb je zo weer terug als ik mijn ogen sluit 
Ik hoef je niet te zien ik kan je dromen 
 
Jeroen van Merwijk  
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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  Keizerstraat 7 B  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 

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:fr_ansvanstiphout@hotmail.com
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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