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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 om ingezonden bijdragen 

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  
 

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 
Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 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 07 april. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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VAN HET BESTUUR 

Weliswaar voor sommigen nog heel voorzichtig en met hier en daar nog 
wat besmettingen maar toch: WE MOGEN WEER! 
Heerlijk om weer van alles voor onze leden te mogen organiseren en we 
zitten boordevol nieuwe plannen. 
De lente komt er weer aan. We hebben al mogen genieten van een  
aantal zeer mooie, enigszins koude dagen maar de zon op je gezicht en 
de ontluikende natuur maakt dat je alles toch anders ziet en voelt.  
Maar we kunnen helaas ook onze ogen niet sluiten voor de dreiging.  
Corona net op een laag pitje en dan die oorlog in Oekraïne. Hoe vreselijk 
moet dat zijn voor al die mensen daar met vele, onnodige slachtoffers. 
Laten we ons steentje bijdragen op een manier die voor jou het beste 
past. Iedereen kan wel wat doen, kleding en goederen inleveren, voed-
selpakketten samenstellen of geld overmaken. En als dat niet lukt, kun je 
ook nog je medeleven tonen via diverse kanalen. 
Ik kan het niet mooier maken maar het geeft wel een goed gevoel om die 
mensen daar, op wat voor wijze dan ook, te helpen. 
En nu maar hopen dat de oorlog snel voorbij is.  

Henny Claessens, secretaris  
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LEDENNIEUWS  

Gedenken wij onze dierbare overledenen: 
 

† De heer Jan van Mierlo 
  Sonnehove 207  27 feb 2022 
† De heer Sjaak Tinnemans 
  Beatrixlaan 16  15 mrt 2022 
 

  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 

Mevrouw Marja Relleke Sijlkensstraat 43 

De heer John van den Boogaard Geerkesweg 22 

Mevrouw Mientje Koks Amstel 11 
 

 

Wiel & Martha 
  Claessens-Kollee 

 

zijn op 1 mei 65 jaar getrouwd. 

 
Ze vinden het fijn om een kaartje te ontvangen. Doet u mee? 

Sonnehove 103, 5711 HB Someren. 
 

VAN HARTE GEFELICITEERD NAMENS DE KBO.  

 
AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN… 

Is volledig ‘open’. U kunt naast medische ritten 
ook ritten aanvragen voor vervoer naar een ver-
jaardag, een winkel, bezoek of de kapper.  
Wel blijven de extra corona-voorwaarden gelden 
in de auto. Ritten kunnen tot uiterlijk twee werk-
dagen van tevoren worden aangevraagd. 
Bel of e-mail tussen 9.00 en 12.00 uur voor een afspraak naar: 

automaatje@oniswelzijn.nl of  0493 44 12 66.  
Vragen naar Silvia Bouwmans of Mireille Bohnen. 

Vanaf 21 maart rekenen we €0,35 cent per gereden kilometer 

vanwege de recente stijging van de brandstofprijzen.  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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BEZOEK AAN DE BEELDENTUIN FAM. JEUKEN. 

We willen graag iedereen uitnodigen om eens een kijkje te komen ne-
men in en om de Beeldenmarkt van Martin en Willeke Jeuken aan de 
Brugstraat 18 te Someren. 
Verrassend wat er allemaal buiten en binnen te 
bewonderen valt. Van beelden met- en zonder 
sokkel tot de mooiste creaties glaswerken. Een 
unieke gelegenheid om dit alles eens te bekij-
ken. Neem vooraf eens een kijkje op 
www.beeldenmarkt.nl    

De rondleiding is op: 
Maandag   11 april om 14.30 uur - 16.00 uur  
Woensdag 13 april om 14.30 uur - 16.00 uur.  
Samenkomst uiterlijk 14.30 uur aan  
Brugstraat 8 te Someren.  

MAXIMAAL 15 PERSONEN PER KEER…… 
 

Opgave tot en met 08 april kan bij: 
Henny Claessens   0493-494 664 henny100@live.nl of 
Pieter Cattenstart  0493-495 065 ledenadm.kbo.sd@gmail.com   

http://www.beeldenmarkt.nl/
mailto:henny100@live.nl
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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TONEEL BIJ ONZE KBO OP 5 EN 6 APRIL 

“Wat doe ik met die ouwe vlam”. 

Gratis entree en gratis koffie/thee in de pauze. 
Dinsdagmiddag  5 april om 14.00 uur 
Woensdagavond   6 april om 19.00 uur 

Francien Boots  0493 - 493 738  

Marjan Verdouw  0493 - 492 546 

Hennie Vossen   0493 - 494 541 
 of via 
Kbo.someren.activiteiten@gmail.com;   
 
 

KOM BIJ ÓNS, bij “De Gezellige Uurtjes”. 

Herman Tesselaar  06 2269 1015 
 

 

 

 

 

 

JUBILEUMACTIE JUMBO WELTEN 

Jumbo Harrie Welten bestaat dit jaar 15 jaar.  
JUMBO Welten heeft in totaal € 25.000 te verdelen aan de  

 

"Spek de kas van je club actie”. 
 

De spaaractie loopt van dinsdag 16 februari tot en met 12 april 2022. 
Klanten ontvangen in deze periode bij iedere € 10,-. aan bood-
schappen een waardepunt die ze kunnen doneren aan een vereni-
ging naar keuze. Aan het eind van deze actie wordt het bedrag van  
€ 25.000 naar rato van alle gedoneerde waardepunten verdeeld en  
uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen. 

Zie ook ‘Buukske van maart 2022 blz 25. 
 

Steun onze KBO door mee te doen met het inleveren van uw 
waardepunt. Dat kan rechtstreeks maar ook bij een bestuurslid of 
bij de activiteitencommissie.  

   Wel even aanmelden. 

mailto:Kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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VERSLAGJE JAARVERGADERING 10 MAART  

Jaarvergadering KBO Someren-Dorp. 
Pieter Cattenstart en Henny Goossens waren aftredend en herkiesbaar. 
Marjan Verdouw was, na 9 jaar bestuurslid, niet herkiesbaar. Zij werd in 
het zonnetje gezet door het Bestuur en kreeg het KBO-speldje voor haar 
vele werk dat ze gedaan heeft voor de KBO. Ze blijft nog wel actief in de 
activiteitencommissie en ze blijft de website nog beheren. 

We kregen 3 nieuwe bestuursleden: Frans van Stiphout, Liesbeth 
van Doorn en Jo Sleegers. Zij werden met algemene stemmen ge-
kozen.  
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BEDANKT 

Bedankt voor het mooie afscheid bij 
het aftreden van mij als bestuurslid.  
 
De bloemen, een mooi KBO-
speldje, een fles drank en niet te 
vergeten een prachtig fotoboek als 
herinnering aan de afgelopen  
9 bestuursjaren. Zo leuk om daarin 
te kijken, menige glimlach op mijn 
gezicht getoverd.  
 
Het was boven verwachting leuk allemaal, ook het mee uit eten mogen 
met de KBO vond ik zo gezellig. 
 
Daarbij nog een mooie plant van ‘n groep “puppy’s” (‘net 50-jarige leden) 
en bloemen van de meisjes van de activiteitencommissie. Het was top 
allemaal.  
Mijn dank is GROOT! Ik heb ervan genoten. 

Marjan Verdouw.  
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VERSLAG EXCURSIE IN DE BIBLIOTHEEK 

Op dinsdagavond 8 maart en maandagochtend 14 maart is de KBO So-
meren-Dorp op excursie geweest in de Bibliotheek van Someren. Wij 
werden hartelijk ontvangen door Joyce, Marly en Annemie.  
Na een kopje koffie en een koekje hield Joyce een presentatie over de 
mogelijkheden in de bibliotheek. En dat is meer dan alleen het uitlenen 
van boeken. De bibliotheek is een ontmoetingsplek waar leden en niet 
leden kranten en tijdschriften kunnen lezen. Er is zelfs een leestuin. Zij 
hebben een uitgebreid assortiment aan boeken. Voor groot en klein, 
voor jong en oud, voor denkers en dromers. Het digitale bestand aan 
boeken is bijna oneindig. 
 

Naast de boeken kun je in de biblio-
theek computercursussen volgen 
en zij zijn een informatiepunt voor 
de digitale Overheid. Er zijn praat-
groepen die over diverse onder-
werpen discussiëren. En voor de 
kleinsten zijn er voorleesmomenten. 
 

Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar een ding is zeker de bibliotheek 
ontvangt leden en niet-leden met open armen. Een bezoek is zeker de 
moeite waard. En het stoffige imago van vroeger is verruild voor een 
frisse en ongedwongen plek.  
Ik zou zeggen laat je verleiden en bezoek onze mooie bibliotheek en laat 
je verrassen. 
Mensen van Bibliotheek Someren hartelijk dank voor de gastvrijheid. 
 

Excursiewerkgroep KBO Someren-Dorp 
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21 APRIL: DAGTOCHT HAPS EN VEGHEL 

We hebben weer een gezellige maar leerzame dag-
tocht gevonden! We gaan op 21 april naar Haps en 
naar Veghel. Kosten € 50,00  
We vertrekken om 8.30 uur vanuit De Ruchte naar 
Haps.  
Voor een uitgebreide beschrijving van de dagreis zie ’t 
Buukske van maart 2022 blz 22. 
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
U kunt zich tot en met 07 april opgeven bij: 

Francien Boots,  Floreffestraat 36   0493 - 493 738  

Hennie Vossen,  Markt 2   0493 - 494 541  

Marjan Verdouw,  Hoogertstraat 29   0493 - 492 546  

✓ Of aanmelden via kbo.someren.activiteiten@gmail.com.  

U krijgt dan een mailtje terug en dat is uw deelnamebewijs. 

✓ Zoals u inmiddels weet, heeft u ons gemachtigd om het bedrag van  

uw rekening te innen.   
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5-DAAGSE REIS LUXEMBURG 

KBO gemeentelijke kring Someren 
nodigt u van harte uit om deel te ne-
men aan deze reis naar Luxemburg. In 
samenwerking met TwinTours uit 
Helmond hebben we weer een gevari-
eerd programma voor u samengesteld 

met fijne excursies en tijd om gezellig samen te zijn.  
U verblijft in hotel Hotel*** Du Commerce in Clervaux. Gelegen in ‘t cen-
trum van dit mooie stadje. Ideale uitvalsbasis voor leuke excursies in een 
prachtige omgeving met daarbij de gemoedelijke Duitse gastvrijheid. Het 
vervoer is per comfortabele touringcar voorzien van alle gemakken. Deze 
hele week wordt u begeleid door de chauffeur/reisleider. 

REISPROGRAMMA (5 tot en met 9 september 2022). 
Maandag 5 september 2022 
Via de opstapplaats in Someren vertrekken we om 08.00 uur. Rond 10.00 ho-
pen we in Luik te zijn. Het station Guillemins van deze stad is gebouwd onder 
zeer moderne architectuur. Hier geniet u eerst van een kopje koffie met een 
typisch Belgische koffiekoek. Daarna wandelt u (niet heel ver lopen) met de 
Nederlandssprekende gidsen door en in de omgeving van het station.  
In de namiddag rijden we naar de watervallen van Coo. Hier hebben we bij een 
restaurant de koffietafel voor u gereserveerd. Daarna heeft u nog even tijd vrij 
te besteden om de watervallen te bekijken. Via een mooie toeristische weg 
vervolgen we de route naar het hotel. Rond 17.00 uur aankomst. 
 

Dinsdag 6 september 2022 
Deze dag vertrekken we om 09.30 uur. Via een prachtige route op weg naar 
Luxemburg-stad. In de ochtend staat bezoek aan het Europees Parlement 
Luxemburg op het programma. Hier gaat ook weer een gids mee en hoewel er 
geen vergadering is, zijn de zaal en de bijbehorende gebouwen een bezoek 
waard.  
Na de middag heeft u tijd om Luxemburg-stad te bezichtigen en bieden wij u 
een rondrit met toeristentreintje van ongeveer 50 minuten aan. 
Deze dag is de lunch op eigen gelegenheid. 
In de avond zal er een muziekavond zijn na het diner in het hotel. 
 

Woensdag 7 september 2022 
Deze dag maakt de helft van de groep in de ochtend een tocht met solarboot 
over stuwmeer Esch-sur-Sure van circa 2 uur. De andere helft bezoekt Muse-
um Lakenfabriek met gids. Tussen de middag een lunch en in de namiddag 
wissel van programma. Prachtige omgeving en onze chauffeur weet mooie 
uitzichtpunten te vinden. Gebied wordt ook wel Ardense fjorden genoemd. 
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Donderdag 8 september 2022 
Vandaag gaat er de hele dag een plaatselijke gids mee op de touringcar om de 
bekende Luxemburgse stadjes Vianden, Diekirch en Clervaux te bezoeken.  
De tocht leidt door het mooie heuvelachtige landschap. 
Het Müllerthal wordt ook wel Klein Zwitserland genoemd. 
In Clervaux heeft u iets langer de tijd om vrij te besteden. U kunt ervoor kiezen 
om fijn op een terras te gaan zitten maar ook een bezoek aan het kasteel en of 
fototentoonstelling” Family of Men” behoort tot de mogelijkheden (entree niet bij 
genoemde prijs inbegrepen).  
Deze dag lunch op eigen gelegenheid. 
 

Vrijdag 9 september 2022 
Na het ontbijt en uitchecken gaan we weer richting Nederland. 
In de ochtend hebben we nog een interessante excursie voor u in petto: bezoek 
aan fabriek Spa Monopole. Hier ziet u hoe het water uit de bron wordt gebot-
teld. Een Nederlandssprekende gids vertelt u er alles over.  
In de namiddag sluiten we de reis af in het Mariabedevaartsplaatsje Banneux. 
Hier kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan de basiliek. Deze 
dag lunch op eigen gelegenheid.  
Op de terugweg wordt de reis afgesloten met een goed diner in restaurant in 
Nederland. Rond 20.00 uur bent u weer terug in Someren.  
 

Wat u moet weten 
Reisdocumenten 
Zorg dat u in het bezit bent van een 
geldig paspoort of identiteitskaart. 
 

Geen vaste plaatsen 
In de bus wordt dagelijks van plaats 
gewisseld. Dit gebeurt als volgt: opstaan, drie rijen overslaan, zitten gaan. 
Dit geldt ook als er meer zitplaatsen zijn dan deelnemers! 
 

Samenreizen 
Niet-kamerdelers welke samen willen reizen worden geadviseerd om hun 
aanmelding gelijktijdig (dus in één envelop) in te zenden. 
3- Persoonskamers op aanvraag. 
 

Rollators/diëten 
Het meenemen van rollators is beperkt mogelijk. U dient dit bij aanmelding op 
te geven. Vermeld ook andere zaken b.v. dieet e.d. onder “bijzonderheden” in 
het aanmeldformulier. 
 

Dagschema (in principe)  
8.00 – 11.00 uur ontbijtbuffet 
12.30 -13.30 uur 2x lunch  
18.30 uur diner 



     15    

Hôtel Du Commerce Clervaux 
Dit goede familiehotel ligt rustig en 
aan de centrumrand van het mooie 
Clervaux. Het beschikt over 2 res-
taurants, terras, zwembad en well-
ness. Kamers bereikbaar per lift en 
vv toilet, douche, telefoon, tv, wifi, 
kluis. 
 

Reissom 
€ 535,00,00 pp 
€ 100,00 pp toeslag 1 pk  (beperkt beschikbaar) 
 

Annulering 
U dient er rekening mee te houden dat de reis nooit kosteloos door u  
geannuleerd kan worden. Een  annuleringsverzekering biedt u hiervoor in 
een aantal gevallen een oplossing. 
 

Belangrijke data: 
Informatiebijeenkomst in "De Huiskamer" van De Ruchte op  
woensdag 1 juni om 10.00 uur. 
Aanmelden vóór 25 juni 2022. 

Vertrek reis 5 september 2022. 
 

Inschrijfformulier downloaden via www.kbo-somerendorp.nl of 

Hennie Vossen  : 0493 - 494 541 

Marjan Verdouw : 0493 - 492 546 

Francien Boots : 0493 - 493 738 of via 
kbo.someren.activiteiten@gmail.com dan sturen we u het formulier per 
email.   
Inschrijfformulier inleveren bij Francien Boots, Floreffestraat 36. 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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GESLAAGDE HERSTART VAN ALZHEIMER CAFÉ PEELLAND. 

Best spannend voor de vrijwilligers van Alzheimer Café Peelland, 
die herstart van het café! Eindelijk kan op dinsdag 8 maart weer een 
normale bijeenkomst gehouden worden. Zullen mensen de weg 
naar De Beiaard weer weten te vinden? Het antwoord is ‘ja’.  
Meer dan dertig belangstellenden uit Deurne, Asten en Someren en 
een tiental vrijwilligers zorgen voor een gezellig gevulde Spiegelzaal 
en zij kunnen na afloop terugkijken op een geslaagde avond rond 
het thema: Onbegrepen gedrag. 
Voor de pauze gaat gespreksleidster Hannie Derksen in gesprek met 
psycholoog Martine Veldman, werkzaam bij de Zorgboog. Zij gaan in op 
de term onbegrepen gedrag, ook vaak probleemgedrag genoemd om-
dat het gedrag problemen kan geven voor de persoon zelf, voor de naas-
ten en voor de zorgmedewerkers. De vraag waarom die persoon dit ge-
drag vertoont, heeft bijna altijd te maken met de ziekte dementie. Dan 
werkt het brein niet meer zoals het dat voorheen deed.  
Het denkwerk verloopt niet meer goed en emoties, zoals angst, boos-
heid, verdriet, agressie- staan aan de basis van het handelen. Zo ken je 
hem of haar niet meer! Het begin van vaak een lange lijdensweg… 

Aan de hand van vier ‘ik-stadia’ geeft mw. Veldman uitleg over de bele-
vingsfasen van de persoon met dementie.  

Die vier fasen: de bedreigde ik (je bedreigd voelen door het besef dat 
het allemaal niet meer klopt), de verdwaalde ik (je verdwaald voelen 
tussen het verleden en het heden), de verborgen ik (je raakt steeds 
meer in jezelf gekeerd waardoor je verborgen bent voor je omgeving) en 
de verzonken ik (de laatste fase; je ‘ik’ lijkt verdwenen; er is nauwelijks 
nog contact met je te maken). 
Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat veel van het verhaal van mw. 
Veldman herkenbaar is! 

De pauze wordt dan ook benut om met elkaar in gesprek te gaan.  
Om vervolgens vragen af te vuren op Mw. Veldman en anderen.  
Samenvattend kunnen we stellen dat deze bijeenkomst een verrijking en 
verdieping is voor de aanwezigen. En soms zelfs met concrete hulp en 
verwijzing ter plekke. 
Al met al een bijeenkomst zoals het Alzheimer Café bedoeld is: informa-
tie opdoen van een deskundige en van elkaar, ervaringen delen en zo 
mogelijk direct verwezen worden naar de juiste instantie.  
PS >’t Somerens Contact plaatst regelmatig de actuele agenda.  



     18    

 

DOORLOPER-PUZZEL APRIL 2022 
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Horizontaal: 1 hoefdier; insect; welpenleidster - 2 guitig; klimwerktuig; 
nobel - 3 metaal; avondkleding; balletrokje; ik - 4 kleur; opvoering; gods-
dienst - 5 eentonig; pausennaam; kruiderij - 6 aan zee; kier; boom; put-
emmer - 7 tongstreling; land in Afrika; graag - 8 pers. vnw; stoomschip; 
Italiaans gerecht; kosten koper; een zekere - 9 loterijbriefje; zangstuk; 
wachthuisje; fideel - 10 Engels bier; stierenvechter; vlak - 11 gewicht; 
persoon; bloem; tennisterm - 12 tennisterm; jaargetijde; fiasco; hectare. 
 
Verticaal: 1 dwaas; kerklied; traag - 2 profeet; werelddeel; brandstof - 
3 zowat; woonschip; loopstok - 4 rooms-katholiek; Europese taal; ko-
raaleiland - 5 op de wijze van; gevolg; Europese hoofdstad - 6 sappig; 
vulkaan op Sicilië; land in Azië - 7 staat in Amerika; pl. in Italië; takje - 
8 en dergelijke; vrucht; behoeftig mens - 9 mannelijk dier; riv. in Rusland; 
bandiet - 10 dierentuin; vis - 11 sortering; opdracht; ijshut - 12 man van 
adel; Grieks eiland; a priori - 13 Frans lidwoord; draad; bijbelse figuur - 
14 overal; laan; bijbelse figuur. 
 
 

Oplossing vóór 7 april  a.s. inleveren bij bestuursleden of bij de redactie 
via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  

 
Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!! 
 

Er worden weer 3 tabletten chocolade verloot onder de 
goede inzenders van deze april-puzzel.  
 
Prijswinnaars puzzel Buukske nr. 3 van maart. 
 
 
 
 
 

 

Maria Smits, 
Gerrit van de Laar, 

Maria van der Kampen. 
 

 
  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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FIETSEN MET SENIORENVERENIGING SOMEREN-DORP  

In april start weer het fietsseizoen 2022.  
In de winterpauze heeft de werkgroep getracht weer mooie en zelfs en-
kele nieuwe en vernieuwde tochten samen te stellen. 
Voor de data van alle tochten in 2022 zie het jaarprogramma 2022. 
Wij hopen op een volledig, veilig en gezellig seizoen en rekenen op een 
grote deelname met veel nieuwe deelnemers. 
 

Voorafgaand aan elke fietstocht worden de veiligheidsinstructies  
mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de deelnemers. 
 

Willen de deelnemers aan onze fietstochten, die een geel veilig-
heidshesje hebben ontvangen, dit tijdens de fietstochten dragen. 

 

Onze 1e  30 km. tocht is op woensdag 6 april, “De Ruchte” 13.30 uur. 
Deze tocht voert ons naar Maarheeze en we pauzeren bij Café “Ons 
Lieske “. Dit is een nieuwe tocht. 
  

Onze 1e  50km. tocht is op woensdag 20 april “De Ruchte” 10.00 uur. 
Deze tocht voert ons naar Nuenen en we pauzeren bij restaurant  
“Comigo” en bij café “De Strabrechtse Hoeve” in Mierlo. 
 
 

Oproep: 
Willen degenen die een geel KBO-veiligheidshesje hebben  

ontvangen en door omstandigheden niet meer kunnen of willen  
deelnemen aan onze fietstochten, deze hesjes inleveren! 

 

 

Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps 
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BELASTINGAANGIFTE 2021 

Tot 1 mei is het weer tijd om de jaarlijkse belastingaangifte te (laten) ver-
zorgen. Áls u tenminste een brief 
heeft ontvangen dat u aangifte 
moet doen óf als u denkt belasting 
of toeslagen terug te krijgen. On-
derstaande gegevens heeft u no-
dig voor het (laten) invullen van de 
aangifte over het jaar 2021.  
Voor zover voor u van toepassing: 
 

 
Persoonlijke gegevens 

• De DigiD codes van uzelf (en partner en/of kinderen) 
• Burgerservicenummer (BSN) en dat van uw huisgenoten 
• Uw bankrekeningnummer(s) Eventuele machtigingscode(s) van u 

en uw partner 
Inkomsten 

• Alle jaaropgaven over 2021 (AOW en Pensioen) 
• Eventueel ontvangen partneralimentatie 

Bankrekeningen 

• Alle jaaroverzichten 2021 van alle bankrekeningen 
• Alle spaarrekeningen, ook van partner en kinderen 
• Het jaaroverzicht 2021 van uw beleggingen en vermogen 

Wonen (Indien van toepassing) 

• De waarde van uw eigen woning.  
Zie WOZ-beschikking gemeente  

• De jaaropgaaf van uw hypotheek 
• Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening 

Aftrekposten: waarvan u betalingsbewijzen heeft! Denk aan: 

• Giften  
• Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen 
• Gemaakte vervoerskosten i.v.m. medische zorg 
• Dieetverklaring 
• Eventueel betaalde partneralimentatie 
• Alleen als u deze hebt gehad: 
• De voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of ZVW 2021  
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WIST U DAT … 

→We ons héél gelukkig prijzen dát we weer diverse activiteiten  
mogen organiseren. 

→ Er nog plaatsen vrij zijn voor het toneelstuk op 5 en 6 april voor beide 
dagen. Wel opgeven bij de activiteitencommisssie, zie o.a. blz 26. 

→Alle binnen- en buitenactiviteiten weer opgestart zijn. Mocht u interes-
se hebben, neem eens een  kijkje. U bent zeker overal van harte wel-
kom. In het jaarboek 2022 staan de contactpersonen en de tijden. 

→Toneelclub “De Gezellige Uurtjes” dringend nieuwe leden zoekt. 
→U zich tijdig moet aanmelden voor de diverse activiteiten. 
→Er op 3 mei een voorlichting over De Wensambulance georganiseerd 

wordt in De Ruchte. Info: dit Buukske en de website. 
→Op 1 juni de voorlichtingsmorgen is voor de 5-daagse reis naar 

Luxemburg. 
→U voor vragen over- of problemen met uw computer, tablet of mobieltje 

nog steeds terecht kunt bij Peter de Groot,  0493 440 266. 
→Vanwege zeer geringe belangstelling op 13 maart, door o.a. het mooie 

weer, de liederentafels pas weer worden gedekt in het najaar.  
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BESTE MENSEN. 

Ondertussen loop ik al een jaartje rond in 
de Peel. Dus niet meer heel erg nieuw. 
Maar toch … gekomen in een tijd van 
lockdown en gedurende dit jaar toch min-
der de kans gekregen om aanwezig te 
zijn zoals een priester graag zou willen.  
 

Dus graag zou ik mezelf even aan u wil-
len voorstellen. Ik ben pastoor Sacha 
Steijaert, 47 jaar. Vanaf 1 januari 2021 in 
de parochie Heilige Franciscus benoemd 
tot pastoor. Tot dan toe leefde en werkte 
ik als kapelaan in het mooie Land van 
Maas en Waal, aan de noordelijke grens 
van ons bisdom. Daarvoor was ik kape-
laan in de Brabantse Kempen. 
 

Ik ben geboren en getogen in Hoofdplaat, een klein dorpje van 750 in-
woners aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Hier heb ik altijd met mijn ouders, 
zus en broer gewoond. Een mooie tijd in een plattelandsomgeving en 
direct aan zee. Toen ik klaar was met de MTS ben ik naar Breda gegaan 
om daar aan de HTS te studeren. (Het toeval wil dat een studiegenoot 
uit Asten kwam en we elkaar afgelopen jaar weer tegen het lijf liepen.) 
Na de studie heb ik met veel plezier gewerkt bij Philips in Nijmegen en 
vervolgens bij Air Products and Chemicals, een grote Amerikaanse 
chemiefabrikant. Altijd in het beheer van grote gassen- en chemicaliën-
installaties. Een hele mooie tijd waarin ik veel heb gereisd, interessante 
mensen heb ontmoet en veel heb geleerd. 
 

In de Nijmeegse tijd begon het geloof weer een rol te spelen in mijn le-
ven. Ik ben weer naar de Kerk gegaan en uiteindelijk werd ik me er zelfs 
van bewust dat ik priester wilde worden. Het heeft nog wat omwegen en 
u-bochten gekost om naar het seminarie te gaan. Maar ik ben blij en ge-
lukkig dat ik deze keuze heb mogen maken. Ik heb sinds mijn wijding (10 
juni 2017) echt mogen ervaren dat priester-zijn een groot voorrecht is. 
Om samen naast mensen te staan en proberen het Evangelie handen en 
voeten te geven in het leven. Niet altijd even makkelijk, maar het maakt 
me een gelukkig mens.  
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Veel hobby’s heb ik niet, maar ik ben een liefhebber van wandelen (wat 
ik te weinig doe). Ook speel ik gitaar (wat ik te weinig doe) en ik lees 
graag (wat ik te weinig doe). Oh ja, ik ben een liefhebber van lekker eten 
(wat ik misschien te veel doe). Om dit een beetje te compenseren ga ik 
graag zwemmen (wat ik te weinig doe).  
Conclusie: wat meer tijd besteden aan hobby’s en een wat gezondere 

levensstijl      . 
 

Maar waar ik heel scherp op ben, is het contact met vrienden en met 
name familie. Ik heb het voorrecht dat ik een goed thuis heb gehad en 
nog steeds heb. Ons gezin komt graag samen en ik probeer ook bewust 
tijd te plannen om geregeld een paar dagen naar mijn ouders in Zeeland 
te gaan. Het is voor mij een genot om thuis te zijn of bij het gezin van 
mijn zus of broer en mijn neefjes en nichtje. Ik hou van hele gewone ou-
derwetse gezelligheid.  
 

Momenteel woon ik in Asten in de pastorie. Het bevalt mij goed in De 
Peel. Een mooie streek en fijne mensen. Ik probeer als pastoor om 
overal geregeld aanwezig te zijn. Maar dat is gewoon niet altijd mogelijk. 
Onze parochie bestaat uit zeven dorpen en dan kun je gewoon niet 
overal dezelfde aandacht geven. Het begint al in het dorp waar je als 
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priester woont. Daar loop je op straat, daar ga je naar de winkel, daar 
spreken mensen je aan en daar doe je dus ook heel makkelijk contacten 
op. Door het ”wonen” wordt er al een accent gelegd in de contacten. Zo 
werkt dat nu eenmaal.  
 

Maar ik ben iemand die de tijd neemt. De afgelopen 5 jaar ben ik 4 keer 
verhuisd. Het plan is om voorlopig in De Peel te blijven. Dus we hebben 
tijd genoeg om elkaar te ontmoeten. Houdt u zichzelf alstublieft niet in 
om een praatje met mij te maken! Of neem contact op met mij als u 
graag eens kennis wilt maken. 
 

Tot ziens en hartelijke groeten,  
Pastoor Steijaert. 

 
 
 
 

UIT ETEN op vrijdag 22 april bij:  

Aanvang 18.00 uur. De prijs is € 20,00 
Let op: er kunnen zich maximaal 42 mensen aanmelden. 

 
Graag opgeven vóór 18 april 

bij Francien Boots,  Floreffestraat 36   0493 - 493 738  

Hennie Vossen,  Markt 2   0493 - 494 541  

Marjan Verdouw,  Hoogertstraat 29   0493 - 492 546  
of per email kbosomerendorp@gmail.com   

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
https://www.zunneke.nl/
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NOODOPROEP 112 VOOR SLECHTHORENDEN 

Mensen met een hoor- of spraakstoornis kunnen sinds 
kort hun noodoproep via de 112NL-app doorgeven aan de 
meldkamer. De meldkamer kan live meelezen terwijl het 
bericht wordt getypt en de locatiegegevens worden direct 
meegestuurd. De app is ook geschikt voor  
mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.  

 
De chatfunctie vertaalt maar liefst 109 verschillende talen naar het Nederlands. De 
app is beschikbaar voor zowel Apple als Android telefoons. 

 

 

MIDDAGJE HEERLIJKE LIVE MUZIEK I.S.M. ONZE KBO 

Voor zondag 3 april staat de 2e Sixties Sunday Live gepland met een 
wel zeer bijzonder 
optreden van de 
Briljantjes.  
Deze muzikale al-
leskunners zijn 
voor dit optreden 
speciaal gedoken 
in het enorme re-
pertoire dat de Six-
ties rijk is. Dus met 
een geheel nieuw 
programma. 
 
Samen met Cor 
(ex The Fashions) 
& De USB Band 
wordt dit een mid-
dag vol met muziek 
uit onze jeugd.  
Van The Rolling 
Stones tot The Su-
premes en van Buddy Holly tot The Monkees. 
 
Aanvang 16.00 uur in De Ruchte. 
Kaarten bestellen à € 3,00 bij De Ruchte.   

https://e.schoonenberg.nl/1/5/1543/3/9JBRBfx6_rp5D1ukXz391slJNRDHbyQFCUW7hUvmf9iLmzSo0mJEf3GO2zjQl1krUbsSMBc3uLNyE1UCSwoDqyT4BXbDsoqsO9IoHjD_EgL-KmeziIPuIvHVF5HgTOznBxsWAPz-6zRprZzk3hKYxc-6-YPyhorNONiB
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Informatie WENSAMBULANCE BRABANT en  
ontspanningsmiddag met TONNY WIJNANDS  

dinsdag 3 mei 13.30 uur  
 

Ieder mens heeft een laatste wens….. 
 

Nog één keer het ouderlijk huis 
zien. Naar familie toe. Of die club 
bezoeken waar u altijd zo graag 
kwam. Het lijken wensen die heel 
eenvoudig te vervullen zijn. Maar 
voor mensen die niet lang meer 
te leven hebben, is dat echt niet 
altijd vanzelfsprekend. Omdat ze 
aan bed gekluisterd zijn bijvoor-
beeld en/of zittend vervoer niet 
meer mogelijk is.  
 

Gelukkig is er de WensAmbulance Brabant. Bemand door professionele 
vrijwilligers en uitgerust met comfortabele brancards, brengen zij termi-
naal zieken nog één keer naar hun favoriete plaats.  
Hebt u ook nog een wens? Zie www.wensambulancebrabant.nl  
 
Op 3 mei komen enkele mensen van de Wensambulance uitgebreid ver-
tellen over hun Stichting. Zij beginnen om 13.30 uur aan hun presentatie 
in de grote zaal van De Ruchte. 
 
De Stichting Wensambulance  is afhankelijk van donateurs en giften. 
Bij de uitgang vindt u daarom een collectebus om uw vrijwillige bijdrage 
te deponeren.   

AANSLUITEND DEZE MIDDAG 

TONNY WIJNANDS  

Vervolgens zal na de pauze de ons 
welbekende troubadour Tonny Wijnands 
uit Deurne optreden!  
Hem kennende maakt hij er een gezellige 
muzikale middag van.  
Tonny weet als geen ander mensen voor 
zich te winnen. Met zijn stem, zijn liedjes 

http://www.wensambulancebrabant.nl/
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en zijn humor. In een rechtstreeks contact met zijn publiek betrekt 
hij hen bij zijn optreden. Onder het motto: “Herkent u deze nog?” 
zingt Tonny allemaal bekende liedjes uit de tijd dat wij nog tieners 
waren. Daarbij begeleidt hij zichzelf op zijn gitaar. Tonny slaagt er-
in om bijna alles van zijn publiek gedaan te krijgen zodat ze in be-
weging komen: zwaaien met de armen en intussen luidkeels mee-
zingend. Niets is de aanwezigen teveel. Neem daarbij zijn grappige 
verhalen en anekdotes met een groot gehalte aan Brabantse hu-
mor en alle ingrediënten voor een fantastische middag zijn aanwe-
zig.  
We hopen op een grote opkomst op dinsdag 3 mei. 
 

 

SCOOTMOBIELTOCHT 27 APRIL 13.30 

Op de laatste woensdag van de 
maand wordt er voor de scootmobie-
lers  een tocht van +/- 20km uitgezet. 
We gaan elke maand een andere 
richting op om zodoende de schoon-
heid van Someren te kunnen zien en 
proeven. 

Om deze tocht te rijden zijn jullie allemaal welkom. Om 13.30 uur starten 
we bij De Ruchte. Helpers en begeleiders zijn aanwezig om alles veilig 
en in goede banen de leiden. 
 

Dus mensen - als U zin hebt in een leuke middag - kom dan op 27 april 
naar de Ruchte voor onze eerste tocht van het seizoen. 

Geert van Lierop 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZiqah9cXjAhVGJVAKHQB4DhcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsiris.nl%2Fartikel%2F55555711%2Fscootmobieltocht-kbo-someren-naar-heusden&psig=AOvVaw265pB_hpZ1jWanxY4la_Yi&ust=1563795078486694
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WANDELEN MET DE KBO  

Wie heeft er zin om eens fijn mee te gaan wandelen met de KBO-groep? 
We gaan iedere 2e en 4e donderdagmorgen van de maand met een 
groepje mensen wandelen. We starten om klokslag 9.30 uur vanaf De 
Ruchte en wandelen dan tot 10.45 uur in een tempo, dat iedereen die 
goed ter been is, gemakkelijk kan bijhouden. Zou het af en toe zo zijn, 

dat er wat mensen achterop-
raken, dan wachten we met 
de voorste mensen even, tot 
de groep weer een beetje bij 
elkaar is.  

Na de wandeling kunnen we 
in de Ruchte nog samen ge-
zellig een kopje koffiedrinken. 

Dus…. Hou je van bewegen, dan is wandelen een hele goede bezigheid 
en sluit je je aan bij onze groep.  

Samen met Hans Kastelijn, zorgen wij om en om voor iedere keer een 
andere route. Je komt op plaatsen, waar menigeen uit Someren nog niet 
is geweest. Zelfs “echte Summerse” mensen komen op plekken, waar ze 
echt nog nooit geweest zijn.  
 

Wil je informatie, bel dan gerust.  

Trudy Hasselman 0493-492368 of Hans Kastelijn.  
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com 

Hennie Vossen  Markt 2 Voorzitter 0493-494 541 
Henny Claessens  Voorbeemd 20  Secretaris 0493-494 664 
Henny Goossens   Penningmeester 0493-495 942 
Pieter Cattenstart Pasakker 68 Ledenadministratie 0493-495 065 
Cor van de Sande  0493-492 005 
Frans van Stiphout  06-5137-5318 
Jo Sleegers  06-1360 8092 
Liesbeth van Doorn  06-1631 6563 
 

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

  

Donateur: 

✓ In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie  Postel 27  0493-492 061 

  

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