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COLOFON 

Dit Buukske verschijnt maandelijks en wordt uitgegeven door KBO So-
meren-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 andere 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  Voorbeemd 20 5712 MB  0493-494 664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 
Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdensberichten 
en opzeggingen kunt u contact opnemen met:  
Francien Boots,  Floreffestraat 36  5711 AD 0493-493 738 
 f.boots49@gmail.com of 
 ledenadm.kbo.sd@gmail.com  
 

Deelname aan alle activiteiten van KBO-Someren Dorp 
is altijd op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk. 

 

 
 
 

Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag  

aanleveren vóór donderdag 2 december. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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AGENDA 

maandag 29 nov Afhalen kaartjes Kerstviering 10.00-12.00 uur 

donderdag 02 dec Afhalen kaartjes Kerstviering 14.00-16.00 uur 

maandag 06 dec Kienen 13.30 uur 

woensdag 08 dec Bloemschikken: Kerststukjes 09.30 uur 

donderdag 09 dec Wandelen 09.30 uur 

dinsdag 14 dec 1e Kerstviering 14.00 uur 

woensdag 15 dec 2e Kerstviering 14.00 uur 

donderdag 23 dec Wandelen 09.30 uur 

donderdag 13 jan Voorlichting over veiligheid thuis 14.00 uur 

woensdag 19 jan Bezoek KBO aan Senioren Expo 09.00 uur 

donderdag 27 jan Uit eten bij Centraal 18.00 uur 

Bij dit Buukske van december 2021 zit het jaarboek 2022 
om heel goed te bewaren.  
 
Tevens hierbij de nieuwe KBO-folder. Leuk om er iemand, 
die nog geen lid is van de KBO, mee te verrassen!!! 
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VAN HET BESTUUR 

Beste leden, 
 

Als ik naar buiten kijk, krijg ik een warm gevoel. Al die mooie kleuren 
en de vogeltjes die lekkere besjes en ander eten weg komen pikken. 
Ook de eekhoorntjes zien we wat meer tussen de kaler wordende 
bomen. Toch ook genieten, de herfst. 

Wij hebben de eerste activiteiten al achter de rug en het voelt heel 
goed. Met al die regels die gelden kunnen we alleen maar zeggen, 
chapeau voor jullie als leden. Het tonen van de QR-code heeft nage-
noeg geen problemen gegeven. Iedereen is ervan doordrongen dat het 
noodzakelijk is en dat dit voorlopig nog blijft. Het is even niet anders. 
Het stond de gezelligheid zeker niet in de weg. 

Met Sinterklaas in aantocht komt de wintertijd er ook aan.  
Met daarbij ook weer de Kerstvieringen. 
Iedereen is dan opnieuw van harte welkom. 

Voor nu wens ik iedereen een hele mooie, warme en vooral een  
gezellige tijd toe. 
 

Namens het bestuur, 

Henny Claessens 
 

 
 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN 

Is weer volledig ‘open’. U kunt naast medische ritten ook weer ritten 
aanvragen voor vervoer naar een verjaardag, een winkel, bezoek of 
naar de kapper.  
Wel blijven de extra corona-voorwaarden nog  
gelden in de auto.  

automaatje@oniswelzijn.nl of  0493- 441 266.  
Vragen naar Silvia Bouwmans of Mireille Bohnen. 
 

 
Aangezien ’t Buukske eerder gemaakt wordt, lopen we soms 
achter de actuele feiten aan. Houd daarom de berichten in de 
media en SIRIS en zéker de KBO-website goed in de gaten.  
Komende tijd kan het zomaar anders worden.  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen: 
 

 
† Mevrouw Lena van Brussel - Heesakkers 
 Sonnehoek 3  8 sept 2021 
† De heer Thieu Scheepers   
 Ter Hofstadlaan 53  30 okt 2021 
 

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

De heer Twan Hoeben 

Boerenkamplaan 109 

Echtpaar Jan en Margreet van Dijk – van Beek   

Kolibri 1 

De heer Fokko Keun    

Hogaarde 33 

Echtpaar Willy en Tilly Schuurmans  

Bosselerstraat 9 

Echtpaar Jan en Leny Voermans - van de Heuvel  

Biesveld 29 

Mevrouw Thea Verhofstad    

Brugstraat 23 S-E 

Echtpaar Mathieu en Thea Henderikx - Wijnen  

Van Lieshoutstraat 32B 

Echtpaar Ed en Annemieke van Rooij - van den Eijnde 

Van Gijselstraat 7  
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KOERSBALLEN ZOEKT NIEUWE LEDEN 

Elke vrijdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur is er koersballen in De 
Huiskamer.  

 
Wij willen heel graag wat nieuwe mensen verwel-
komen. Door ziekte en/of ouderdom hebben 
deelnemers hun lidmaatschap op moeten zeg-
gen. Het is een gezellige groep die u hartelijk zal 
ontvangen.  

Wilt u wat meer weten over het koersballen, loop dan gerust eens bin-
nen om te komen kijken of dit ook iets voor u kan zijn.  

 

 

SENIOREN EXPO 19 JANUARI 

Woensdag 19 januari gaan we met de bus 
naar de Senioren Expo in het NH Confe-
rence Centre Koningshof te Veldhoven. 
 

De Senioren Expo is de beurs voor 50-plussers in Brabant en u vindt er 
alles op het gebied van: wonen en leven, reizen en vrije tijd, hobby en 
creativiteit, mode en beauty, gezondheid en beweging.  
Naast de aanwezigheid van een groot aantal diverse stands, zijn er 
ook verschillende activiteiten. Zo vindt er meerdere keren per dag een 
modeshow plaats met de nieuwste trends. Ook worden er diverse 
workshops gegeven. 
 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u genieten van  
optredens van diverse bands, artiesten en koren. 
De kosten zijn € 7 per persoon, inclusief busreis en entree.  
Zoals u inmiddels weet, heeft u ons gemachtigd om het bedrag van uw 
rekening te innen. Vertrek 09.00 uur vanaf De Ruchte. 
 

Aanmelden vóór 6 januari via kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. 

Of: Francien Boots,  Floreffestraat 36  0493 - 493 738 

 Hennie Vossen,  Markt 2    0493 - 494 541 

 Marjan Verdouw,  Hoogertstraat 29   0493 - 492 546 
of op maandagmorgen in De Huiskamer bij Hennie Vossen.  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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KERSTVIERINGEN 

Op dinsdag 14 en woensdag 15 december gaan we weer Kerst met 

elkaar vieren. 

Deze keer geen toneelstuk. De toneelclub gaat een blijspel opvoeren 

op 8 en 9 februari 2022. 
 

Er zijn 2 middagen gepland vanwege de altijd grote toeloop. We begin-

nen beide dagen om 14.00 uur en het duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
 

Simone Slegers komt voor de pauze een paar liedjes zingen met De 

Nagalm. An van Eijk leest een kerstverhaal en we gaan nog iets  

ludieks doen.  
 

Na de pauze, met het welbekende worstenbroodje, wordt een mooi 

verhaal voorgelezen door Herman Tesselaar.  
 

Tot slot treedt Simone Slegers nogmaals voor ons op.  

Genieten dus onder het genot van een tweede kopje koffie. 

En uiteraard worden er weer mooie kerststerren verloot. 
 

U kunt voor deze kerstvieringen kaartjes ophalen in De Huiskamer op-
maandag    29 november van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
donderdag 02 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Of u stuurt een mail naar: kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. 

Of bellen naar:  

Francien Boots,  Floreffestraat 36  0493 - 493 738 

Hennie Vossen,  Markt 2    0493 - 494 541 

Marjan Verdouw, Hoogertstraat 29   0493 - 492 546 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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1E SIXTIES SUNDAY LIVE 

Op zondag 17 oktober j.l. vond de 1e Sixties Sunday Live plaats in de 
foyer en de lounge van De Ruchte. Deze nieuwe activiteit van  
KBO Someren Dorp werd bezocht door ongeveer 160 bezoekers.  

 

Alle beschikbare plaatsen waren bezet. Er waren zeer veel goede re-
acties op deze middag, waar de Sixties-muziek werd verzorgd door  
Go For It en ex-Fashions zanger Cor.  

 

Onder het genot van een drankje werd volop gedanst en gezongen 
door de aanwezigen. De sfeer was geweldig.  

Er zullen meer van deze middagen worden georganiseerd. 

Livemuziek uit de jaren 60 en 70 zal altijd het uitgangspunt zijn. 

 

Nieuwe datums zijn 23 januari 2022 en 3 april 2022. Deze worden ook 
nog vermeld in ’t Buukske, de website, De Ruchte en andere kanalen. 

We houden U op de hoogte. 
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MUSICAL ‘SOUND OF MUSIC’ 

De inschrijving voor deze musical was snel volgetekend. Grote belang-
stelling vanuit Someren. 
Vandaar dat zondagmorgen 7 november 2021 om 09.45 bijna iedereen 
van de 61 aangemelde leden al aanwezig was toen de bus van Heb-
ben Tours kwam voorrijden bij De Ruchte.  
Onder in het VIP-gedeelte was de bezetting al snel 100% dus restte 
voor de meesten een klim naar boven in de dubbeldekker. En ik moet 
zeggen, je zit er beter dan beneden. Royaal uitzicht en volop plek. 
Klokslag 10.00 uur zette de bus zich in beweging en gleed vlotjes door 
de smalle straatjes richting het kanaal. 
Op de vroege morgen verwacht je geen drukte op de wegen maar dat 
viel tegen. Op de A2 was het al behoorlijk druk. Met een mooi gangetje 
kwam Den Bosch al snel in zicht en om elf uur stond de bus vlak voor 
de ingang om ons uit te laten stappen. Tijdens de rit waren de toe-
gangstickets al uitgedeeld, zodat ieder, gewapend met het ticket,  
identiteitsbewijs en QR-bewijs, probleemloos door de toegangscontrole 
van de Brabanthallen kwam. 

Binnen was er al een gezellige drukte en menig KBO-er hapte vlot in 
zijn/haar meegebracht broodje. De grote meerderheid van de bezoe-
kers waren dames. Dat kon je duidelijk zien bij de toiletten. Om de 
doorstroming bij de dames vlot te laten verlopen, moesten de heren de 
helft van hun toiletten afstaan aan de dames. En dat is toch even wen-
nen! Maar zoals altijd: alles went …..zelfs met een vent op het toilet! 
De zaal vulde zich vanaf 11.15 uur in snel tempo. Wij zaten met de 
KBO veelal op rij 8, 9, 10 en 11 met een goed uitzicht op het podium. 
Enkele minuten later dan gepland doofden de lichten en kon de voor-
stelling beginnen. Iedereen kent de musical van TV maar deze 
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uitvoering met bekende sterren als Francis van Broekhuizen als moe-
der-overste en Nandy van Beurden als Maria (eerst als novice, later als 
gouvernante en tenslotte als mevrouw Von Trapp) stalen toch wel de 
show met hun zang en dans. Ook de 7 kinderen Von Trapp maakten 
een vertederende indruk op mij.  
 

 

Wat kan op een stukje podium met geluid en licht en enkele simpele 
decorstukken toch een geweldige show worden opgevoerd. 
Met een korte pauze, waarin ik nog een KBO-er uit Someren ont-
moette. Deze Jos Rooijmans had, als brandwacht van de hallen, de  
leiding in handen en verzekerde mij dat alles perfect in orde was en wij 
met een gerust hart het tweede deel konden aanschouwen. De maxi-
male bezetting was volgens Jos ruim 1500, dus een simpel reken- 
sommetje leert dat de KBO Someren goed was voor ca. 4% van de 
zaalbezetting. Mogen we trots op zijn! 
Met een staande ovatie werden de artiesten op het eind bedankt voor 
de geweldige show en keerden wij terug naar de opstapplaats, waar 
spoedig de bus kwam voorrijden. Aangezien niemand was achterge-
bleven, vertrokken wij al snel en tegen vieren was de trip ten einde. 
KBO Someren-Dorp en zeker de organisatoren van deze trip, hartelijk 
dank voor de fijne dag.  
Voor degenen die deze musical nog (eens) willen zien: zij zullen naar 
Eindhoven of Breda moeten!!!  
 

Met muzikale groet, 
 
Adriaan Swinkels.  
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DE 55+ SENIORENZITTING  

Ondanks het nog rondwarende covid-19, zijn we als commissie toch 
weer tijdig begonnen om te kijken of we een Seniorenzitting kunnen 

organiseren in 2022.  
Op woensdag 23 februari 2022 vindt de 20ste 
editie plaats van de 55+ Seniorenzitting voor 
alle senioren van Groot-Someren. 

 

Kaartverkoop zal zijn op de donderdagen  
9 december 2021 en 3 februari 2022 van 10.00 tot 11.00 uur 
in Cultureel Centrum De Ruchte. Kaartjes à € 09,00. 

 

De avond begint om 19.30 uur in Cultureel Centrum De Ruchte en de 
zaal gaat om 19.00 uur open.  
De organisatie is in handen van Johan Smits, Peter Swinkels en  
René Zwinkels, met medewerking van de Zaonikaovend Commissie 
van CV De Meerpoel. 
Voor de zaalversiering en inrichting tekenen leden van de K.B.O So-

meren-Dorp o.l.v. Antoon Sauvé.   
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TERUGBLIK ONTSPANNINGSMIDDAG DINSDAG 2 NOVEMBER  

Film de Beentjes van St. Hildegard en optreden Mirjam Aarts 
Dinsdag 2 november hadden we 
een gezellige middag met een 
leuke film en lekkere popcorn! 
Velen hadden hem al gezien 
maar hebben toch weer hartelijk 
zitten lachen.  
 
Na de pauze, met koffie en lek-
kere koek, trad Mirjam Aarts  
nog een klein uurtje op en dat  
nodigde velen uit tot meezingen. 

 

 
VOORLICHTING OVER VEILIGHEID 

DONDERDAG 12 JANUARI 14.00 UUR 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge 

leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar hoe zit 

het met de veiligheid?  

Tijdens deze bijeenkomst besteden we vooral 

aandacht aan welke maatregelen je kunt treffen 

om je veiligheid te vergroten.  

Denk bijvoorbeeld aan hoe je je kunt weren te-

gen inbraak en babbeltrucs, maar ook aan on-

gewenste telefoontjes.  

Aan de hand van concrete voorbeelden van 

alle dag wordt de veiligheid onder de loep ge-

nomen. Met kleine aanpassingen en tips kan 

je het in en om huis al veiliger maken.    

De lezing is tot stand gekomen binnen het project Ons Veilig Thuis 

van KBO-Brabant. 

Na de pauze treedt Tonny Wijnands nog een klein uurtje op.  
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ONZE JUBILARISSEN UIT 2020 OOK NOG IN HET ZONNETJE 

Op maandagmorgen 08 november hebben wij 7 jubilarissen in het  
zonnetje gezet. Allemaal 25 jaar lid van onze KBO in het jaar 2020!!!  
 
Daar een administratieve communicatiefout kwamen zij pas dit jaar  
boven water! Coronatijd nietwaar… 
 
Allen zijn hartelijk toegesproken door onze voorzitter Hennie.  
25 (26!) jaar lidmaatschap is tenslotte niet niks.  
 
Daarna hebben alle aanwezigen genoten van een heerlijk kopje koffie 
en een lekker stuk vlaai.  
 
KBO Brabant had voor allemaal een oorkonde en daar hoort natuurlijk 
ook een mooi boeket bloemen bij namens onze KBO. 
 
Vervolgens was er een gezellig samenzijn, waarbij een film gedraaid 
werd over de activiteiten van 2019.  
 
Al met al een geslaagde maandagochtend in De Huiskamer!  

 

Jubilarissen 1995-2020:  
 

De echtparen: Gerard Smits en Mia Smits - Scheijven, 

Aart van Leeuwen en Jannie van Leeuwen - Soethout,  

Leo Meeuws en Toos Meeuws - Manders.  

Mevrouw Marie Kanters - Martens. 

 

 

 
Het echtpaar Gerard en Mia Smits - Scheijven en  

het echtpaar Leo en Toos Meeuws - Manders 

werden thuis verrast met bloemen en oorkonde. 
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AFSLUITING FIETSEN MET DE KBO IN 2021 

Helaas zijn we aan het einde van dit fietsseizoen beland en hebben we 
in oktober de laatste tochten in 2021 verreden. Ondanks de Covid-19 
perikelen hebben we dit seizoen toch nog in totaal 10 fietstochten  
kunnen verrijden. Uit de reacties die we links en rechts gehoord heb-
ben was men zeer te spreken over de verreden tochten. Gemiddeld 
namen aan de 30 km. tochten 20 personen deel, en aan de 50 km. 
tochten 22 personen. Ook mochten we gedurende het fietsseizoen een 
groot aantal nieuwe deelnemers begroeten. We hopen in 2022 op de-
zelfde voet door te gaan met hier en daar een verbetering en zelfs 
nieuwe tochten.  

De fietscommissie, met als nieuw lid Martien Jansen, bedankt u voor 
uw deelname, speciaal aan Germelda Verheijen en Marinus Michiels 
voor het maken van foto’s en verslagjes, te zien op onze website.  

Wel zien we u graag in 2022 terug, waar we hopelijk opnieuw nieuwe 
gezichten mogen begroeten en dan een volledig fietsseizoen kunnen 
volmaken zonder Covid-19 maatregelen. 

Hierbij, met dank aan Germelda, een verslag van onze laatste  
50 km- tocht richting Milheeze op 20 oktober. 
 

We fietsen over Lierop naar Laan ten Boomen om daar het kanaal over 
te steken. Hierbij loopt bij een van onze fietsers de ketting eraf. Omdat 
het wat begint te regenen, gebruiken we de gelegenheid om de regen-
jassen aan te doen. Een grappig gezicht: 20 mensen die worstelen met 
hesjes en regenjassen. 
We gaan verder en even voorbij Oostappen bij het oude Boerenbonds-
gebouw hebben we een korte stop. Op de volgende etappe naar  
Vlierden en Bakel genieten we van de prachtige herfstkleuren in het 
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bos en natuurlijk de rood-witte paddenstoelen. Dan nog een klein 
stukje en we komen aan bij de familie Freriks in Milheeze. 
We worden erg hartelijk ontvangen en uitgenodigd om binnen de lunch 
te gebruiken. De koffie staat klaar en we krijgen een heerlijke kop 
soep. Na de lunch wordt ook nog een drankje ingeschonken waarvan 
we erg genoten. 
Maar aan alle leuke dingen komt een einde. Nadat Hans Boerekamps 
de Familie Freriks heel hartelijk heeft bedankt voor zoveel gastvrijheid, 
worden we tot slot nog even uitgezwaaid. Het was geweldig.  
We vervolgen de route naar Deurne, Vlierden, Ommel en Asten waar 
we nog een laatste stop hebben bij Cafetaria “AnyTyme ’t Stationneke”. 
Hier hebben we nog een gezellige nazit waarbij wederzijdse dankwoor-
den worden uitgesproken voor het afgelopen goed georganiseerde 
fietsseizoen, alle geplakte fietsbanden, pleisters en vooral gezelligheid. 
Daarna nog het laatste stukje op de fiets, weer terug over de brug naar 
Someren. 
Voor de data van alle tochten in 2022 raadpleeg het jaarprogramma 
2022 van de KBO Someren-Dorp. 
 

Namens de fietswerkgroep,  

Hans Boerekamps. 
 

GRATIS ADVIES OVER MEDICIJNEN 

Bij medicijnen zijn er altijd vragen. Is er iets te doen tegen bijwerkin-
gen? Is dit wel verantwoord? En zo zijn er soms best wel veel vragen 
over allerlei medicijnen.  
Hiervoor kunt u vanaf oktober terecht bij telefonisch Apothekersspreek-
uur van KBO-Brabant. Dhr. Roel van Waes was apotheker in  
Sint-Michielsgestel. Hij vindt het ook belangrijk om daar informatie over 
te geven en begrijpt dat mensen hier soms veel vragen over hebben. 
Iedere woensdagmiddag heeft hij telefonisch spreekuur  
van 15.00 tot 16.00 uur, speciaal voor de KBO.  
U kunt met vragen bellen naar 073 - 3036 445.   
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DECEMBER-PUZZEL VAN ONS 

 
Breng letters uit de puzzel over naar  
de hokjes met het corresponderende nummer.  
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OMSCHRIJVING DECEMBERPUZZEL 

Horizontaal: 1 louwmaand 6 kruiderij 12 Ned. omroep 13 strook 14 
mannetjesbij 16 houten wig 18 zenuwtrek 19 Bijbelse priester 21 of der-
gelijke 22 flauw 24 grondtoon 25 deel v.h. hoofd 26 betrekking 27 moe-
rasplant 28 als onder 30 vruchtbeginsel 31 voegwoord 33 errore excepto 
34 kuststrook 37 onderwijzer 40 vrouwtjesschaap 41 jaartelling 42 
meisje 45 in het nauw gebracht 48 tegenover 49 landbouwwerktuig 50 
luitenant 51 riv. in Rusland 53 grote papegaai 54 sein 56 een zekere 57 
lectori salutem 58 nummer 59 oosterlengte 60 gravure 62 rekenteken 63 
moerasvogel 65 in hoge mate 66 vrouwtjesaap 68 leidsman 70 danig 71 
gevierd sporter. 

Verticaal: 1 sportman 2 grappenmaker 3 ultraviolet 4 woonboot 5 Euro-
peaan 7 herkomst 8 droog (van wijn) 9 overmatig 10 pl. in Gelderland 11 
Europese vrouw 15 Spaanse groet 17 opgestelde rij 18 opschrift v.e. 
boek 20 babydoek 23 zangnoot 29 toename 32 schenkkan 35 dicht 36 
hooghartige houding 38 hok met gaas 39 deel v.e. korenhalm 42 drink-
behoefte 43 aandrang 44 landbewerking 45 huidblaasje 46 vitrine 47 
bloedgever 48 aangeboren gave 52 Europees land 55 Nieuwe Testa-
ment 61 plaaggeest 62 Chinees gerecht 64 abonnee 65 Europeaan 67 
pro Deo 69 lidwoord. 

 
Oplossing vóór donderdag 2 december inleveren bij Bestuursleden of 
bij de Redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  
Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres !!!!! 

 
Prijswinnaars puzzel Buukske nr. 11 van november: 
Dhr. Karel Velings, Amer 49, 
Mevr. Wies Welten, Lieropsedijk 15, 
Dhr. N. van Galen, Middelstraat 15. 
 
Deze maand worden er weer 3 boeken van onze 50-jarige koningin 
Maxima verloot onder de goede inzenders van de decemberpuzzel.  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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BLOEMSCHIKKEN: KERSTSTUKJE MAKEN 

Op woensdag 08 december om 09.30 uur gaan we voor de tweede 
keer bloemschikken in De Huiskamer en maken dan een kerststukje.  
Bij te veel aanmeldingen volgt op dinsdag 21 december een herhaling.  

U kunt zich voor deze leuke activiteit opgeven bij: 
Marjan Verdouw  Hoogertstraat 29    

 0493-492546 
Francien Boots Floreffestraat 36  

 0493-493738 
Hennie Vossen Markt 2   

 0493-494541   of via 
kbo.someren.activiteiten@gmail.com of 
www.kbo-somerendorp.nl 

 

LIEVE SINTERKLAAS 

Wij als KBO hoeven niet zo lang te denken 

over wat u ons zou kunnen schenken. 

Gezondheid is de 1ste keus 

ja, dat menen we heus. 

Wij willen niet meer stil staan 

maar weer naar de kerstvieringen kunnen gaan. 

We kunnen dan samen kerstliedjes zingen. 

U ziet wij zijn blij met kleine dingen. 

We worden daar verwend met koffie en  

lekkernijen 

van onze plaatselijke bakkerijen. 

Daar is er warmte en gezelligheid 

voor de KBO een hele bedrijvigheid. 

Het grootste cadeau wat we nog wensen, 

is GEZONDHEID voor onze mensen. 

En dat zijn er een hele hoop. 

We weten wel dat is niet te koop 

maar we zouden dit iedereen willen geven. 

Zodat ze nog lang mogen leven.  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
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WIST U DAT… 

→wij best trots zijn op onze leden. Niemand moppert over het moeten 

tonen van de QR-code en ook nagenoeg iedereen heeft dat keurig 
voor elkaar. Daar zijn wij heel blij mee. 

→U terecht kunt voor vragen over computer of tablet  

bij Peter de Groot,  0493-440 266. 
→U zich het hele jaar door kunt aanmelden bij de diverse activiteiten. 

Zoals Jeu de Boules, koor De Nagalm, koersballen, scootmobielen, 
fietsen, de wandelvereniging en alle andere activiteiten. 

→de vrijwilligers-bijeenkomst vw Corona verplaatst is naar ‘t voorjaar. 
→U eind december géén ONS ontvangt bij ’t Buukske nr 1 van januari. 

Eind januari komt nummer 1/2 van ONS uit samen met Buukske 2. 
→de Kerstvieringen gehouden worden op 14 en 15 december. 
→we uit eten gaan bij Centraal op 27 januari 2022. Prijs pp € 20,00. 

Geef u tijdig op om teleurstelling te voorkomen. Zie Buukske 1-2022. 
→de data voor Sunday Sixties Live zijn: 

op 23-01-2022 mmv ex-Fashions zanger Cor en de band Divoc  
en op 3-04-2022 zanger Cor mmv De Briljantjes. 

 

KUN JE NOG ZINGEN ZING DAN MEE 

Dat was de oproep van Seniorenkoor “De Nagalm” in ‘t Buukske van 
september 2021. Deze oproep is goed gelezen en heeft ook zijn  
vruchten opgeleverd. 
We hebben hierdoor elf nieuwe leden mogen begroeten. Mooi toch!  
Wij zijn heel blij met deze groei. Voor de nieuwe leden is het even  
wennen bij ons gezellige koor maar dat zal zeker lukken. 
Kun jij ook zingen …zing dan ook met ons mee!!!  Altijd welkom. 
BUUKSKE BEDANKT!!! Bestuur “De Nagalm”.  
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VRAGENVUUR MET… SINT NICOLAAS 

Naam: Sint Nicolaas. Maar mijn vrienden noemen me Sinterklaas.  

Geboren: In Turkije maar later met de boot naar Spanje vertrokken. 
Hoe lang geleden weet ik niet meer. 

Getrouwd: Nee ik leef celibatair, wel in com-
mune met mijn Pietermannen. 

Kent u Someren: Jazeker. Ik heb daar veel 
adressen waar ik jaarlijks een cadeautje breng. 
Maar gelukkig helpen al die opa’s en oma’s van 
de KBO mij heel goed. 

Wat is uw beroep: Ik ben bisschop en in mijn 
vrije tijd speel ik voor Sinterklaas. 

Wat is het leukste dat u hebt meegemaakt: Het leukste is toch altijd 
wel de blije kindersnoetjes. 

Wat was het ergste: Dat mijn paard Amerigo is overleden. 
Ik heb daar heel erg om moeten huilen. 

Hobby’s: Ik vind reizen met de boot heerlijk en heb dan 
met mijn Pietermannen erg veel plezier. 
In de zomer winkel ik veel om al de cadeau-
tjes te verzamelen. Ook in mijn zwembroek op 
het strand van Spanje liggen is erg fijn.  

Wat is een perfecte dag in uw leven: ’s Morgens eerst in 
het grote boek schrijven, dan kijken waar, welke Piet, naar 
toe moet en tenslotte het dak op…. 

Kent u de KBO: Ja hoor, ik denk dat ik lid word, er is zoveel te doen. 
Misschien blijf ik dit jaar wel in Nederland. 

Wil u nog iets veranderen bij de KBO: Ik zou wat meer baarden wil-
len zien. Bij de heren wel te verstaan…. 
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com 

Hennie Vossen  Markt 2 0493-494 541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Voorbeemd 20 0493-494 664 
 Secretaris 
Henny Goossens  Penningmeester 0493-495 942 
Pieter Cattenstart Pasakker 68  0493-495 065 
Cor van de Sande  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.kbo-kring-gemeente-someren.nl   
 
 

 
 

ZIEKENBEZOEK:  Wilt 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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