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 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
E-mail:
kbosomerendorp@gmail.com

0493-494 664

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 4 augustus.
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maandag
woensdag
donderdag
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maandag
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woensdag

04 juli
06 juli
14 juli +
20 juli
27 juli
03 aug
15 aug
17 aug
17 aug
24 aug
31 aug

Kienen
Fietsen 30 km
28 juli +11 aug + 25 aug
Fietsen 50 km
Scootmobieltocht
Fietsen 30 km
Bedevaart Ommel
Fietsen 50 km
Picknick
Uit eten bij Centraal
Scootmobieltocht

13.30 uur
13.30 uur
Wandelen 09.30 uur
10.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
14.30 uur
10.00 uur
12.00 uur
18.00 uur
13.30 uur

ENERGIETOESLAG
U kunt de energietoeslag aanvragen bij de gemeente Someren als u
minder inkomen heeft dan € 1382,89 (alleenstaand) of € 1.872,50 (samenwonend) netto per maand. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAWIOAZ- of Bbz-uitkering? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch.
Zie ook de uitgebreide info in dit Buukske op blz. 7.
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VAN HET BESTUUR
Beste leden,
Vanaf 2018 (net een paar maanden met pensioen) slapend, rustend lid
van de KBO; d.w.z. passief. `t Buukske (complimenten!) en het Ons
Magazine (inhoudelijk sterk) “consumerend”.
Verbaasd over de grote club, de vele activiteiten, “that's it”. O ja, af en
toe keek ik ook wel eens op de site.
In zijn geheel qua uitstraling op alle gebied professioneel en dat voor het
merendeel gerund door vrijwilligers (pluim). En vooral: voor Jan en
Alleman/-vrouw. Kom Bij Ons! Overigens: 50% van de Brabantse 75+
senioren is lid van een KBO-afdeling! Èn het aantal 50+ers stijgt.
In 2021 werd ik actief en volgde Jan Hurkmans op als belastinginvuller,
iets wat ik al vanaf eind tachtiger jaren doe voor het CNV. Gaandeweg
raak je meer betrokken en via het traject van de “kascommissie” sinds
een paar maanden bestuurslid, tegelijkertijd met Jo en Liesbeth. Samen
aan de slag op een goede èn gezellige manier.
Bij “Samen” denk ik nu dan ook aan Jan van den Heuvel, de voorzitter
van KBO-Lierop. Lierop, waar ik ben opgegroeid en vele, vele dierbare
herinneringen heb. Jan ontmoette ik op 5 april toevallig in Maarheeze op
de bijeenkomst van KBO-Brabant voor leden. Ouwe jongens,
krentenbrood. Leuk dan om hem een paar weken later op Siris en in de
krant terug te zien met “zijn lintje” en hij meermalen benadrukte dat hij
zonder “samen”, alleen niks voor elkaar had gekregen. Wist ik veel dat
hij op zo veel fronten en al zo lang samen bezig was. Dik verdiend, want
“ze” gaan zeker niet over een nacht ijs. Namens het bestuur dan ook nog
eens vanaf deze plek: van harte gefeliciteerd.
Frans van Stiphout
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ENERGIETOESLAG (€ 800)
Onderstaand ontvangen van C.O. en V.O.A.’s en Belasting-invulhulpen.
Eenmalig energietoeslag aanvragen bij de gemeente Someren.
Zoals u mogelijk bekend kunt u in aanmerking
komen voor energietoeslag als u een laag
inkomen heeft. Dit betekent een nettoinkomen van 120 % van de bijstandsnorm
(Participatiewet). De maximale bedragen
hiervoor zijn:
Van 21 jaar tot en met pensioengerechtigde leeftijd:
Maximaal netto-inkomen per maand: Alleenstaande € 1.244,54.
Alleenstaande ouder € 1.600,13
Gezamenlijk inkomen gehuwden, beiden nog geen pensioen € 1.777,92.
------------------------------------------------------------------------------------------------Pensioengerechtigden
Maximaal netto-inkomen per maand: Alleenstaande of alleenstaande
ouder die niet samenwoont met 1 of meer volwassenen € 1.382,89.
Gezamenlijk inkomen gehuwden waarvan 1 of beiden
pensioengerechtigd € 1.872,50.
------------------------------------------------------------------------------------------------De Peelgemeenten, waaronder Someren, passen bij de bepaling van de
energietoeslag voor gepensioneerden een korting/vrijlating toe op het
inkomen (geregeld in de Participatie artikel 33 lid 5).
Dit is voor een alleenstaande € 21,50 en voor gehuwden € 43,00 per
maand. Dit wil zeggen: als het netto-inkomen boven de norm zit van
120% en het genoemde bedrag eraf telt, het dan uit kan komen op of
onder de 120% norm, waardoor je toch voor energietoeslag in aanmerking komt.
De normbedragen worden per 1 juli 2022 geïndexeerd/ aangepast.
Voor informatie, hulp bij aanvragen en invullen formulier energietoeslag
en toevoegen van bijlagen kunt u een beroep doen op de cliëntondersteuners, ouderenadviseurs en belasting-invulhulpen.
Zie de telefoonnummers achterin ‘t Buukske.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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BEZOEK AAN FLORIADE. 15 JUNI

Om 8 uur vertrokken we met
de bus vanaf de Ruchte.
Om half 12 waren we eindelijk,
na diverse stops, op de plaats
van bestemming.
Prachtig weer, veel zon en
een fris windje en heel veel
moois gezien. De moeite
waard om erbij te zijn.
We konden met een treintje over
het terrein en sommigen van ons
gingen zelfs met de kabelbaan.
Veel innovatie gezien en ideetjes
voor thuis opgedaan.
Om 20.00 uur waren we weer
thuis. Moe maar voldaan.
Marjan
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† Mevrouw
† De heer
† Mevrouw

LEDENNIEUWS
Gedenken wij onze dierbare overledenen
Mien Wijnen - Kuijpers
Sonnehove 303
9 mei 2022
Harrie Noten
Sonnehove 149
19 mei 2022
Tiny Michiels - Seuren
Sijlkensstraat 22
30 mei 2022
Opdat zij voortleven in onze herinnering.

Mevrouw

WELKOM AAN ONZE NIEUWE KBO-LEDEN:
Angeline van Roosmalen - van Veldhoven Wolfsveld 104

De heer

Anton van Oijen

Echtpaar

Carlos en Ria Celie - van Rossum

Mevrouw

Dina Middendorp - Janssen

Mevrouw

Hennie de Jong

Sijlkensstraat 10

Mevrouw

Heleen Joosten

Donge 9

Mevrouw

Tonnie Veltrop - van Diepen

Kloosterweg 22
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Sonnehoek 20
Ter Hofstadlaan 247

Kommerstraat 21

WIST U DAT …
→in de maand augustus de HUISKAMER alléén op de maandagmorgen
doorgaat van 9.30 – 11.30 uur.
De rest van de week is De Ruchte gesloten.
→maandag 5 september vanaf 12.00 uur (na de Huiskamer van
9.30–11.30 uur) t/m donderdag 8 september het Somerens Triduüm
in De Ruchte wordt gehouden. Er zijn dan geen andere activiteiten.
Vanaf vrijdag 9 september zijn er wel weer activiteiten mogelijk.
→Kienen daardoor dus een week opschuift naar 12 september.
→WoCom een informatiekaart heeft over het vinden van een passende
huurwoning. Hierin staat het belang van tijdig inschrijven, aan welke
regels WoCom zich moet houden en in het kort hoe Wooniezie werkt.
→U voor vragen over- of problemen met uw computer, tablet of mobieltje
nog steeds terecht kunt bij Peter de Groot, 0493-440 266.
→de Kring bedevaart doorgaat zoals in andere jaren op 15 augustus om
14.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie in Ommel.
→Sixties Sunday Live weer wordt gehouden met Someren kermis
op zondag 25 september 16.00 uur in De Ruchte.
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FIETSEN MET SENIORENVERENIGING SOMEREN-DORP IN 2022.
Op woensdag 1 juni waren er ondanks de dreigende weersomstandigheden toch nog 18 personen aanwezig om deel te nemen aan de 30 km.
tocht naar Leende. Na overleg vertrokken we wat later dan normaal.
Via een mooie route, met toch wat miezer- en regenbuitjes, reden we
naar onze nieuwe pauzelocatie Grandcafé “De Schammert”. Na een gezellige opwarmpauze, reden we via Sterksel en natuurgebied “De Pan”
onder grote bomen -het regende weer- terug naar Someren waar we
gezamenlijk na 35 km rond 17.00 uur bij De Ruchte arriveerden.
Vertrek altijd vanaf De Ruchte.
Onze 4e 30km. tocht is op woensdag 6 juli. Vertrek om 13.30 uur.
We gaan richting Ospel en we pauzeren bij Natuurcentrum “De Pelen”.
Dit is een vernieuwde tocht met een stop bij de nieuwe uitkijktoren in het
buitengebied van Ospelerdijk.
Onze 4e 50 km. tocht is op woensdag 20 juli. Vertrek om 10.00 uur. We
rijden richting Helmond, het “Rondje Helmond” en we pauzeren bij palingrokerij “De Rijpelaal” en bij café “Brandevoortse Hoeve”.
Onze 5e 30km. tocht is op woensdag 3 augustus. Vertrek 13.30 uur.
Dit is een vernieuwde knooppuntenroute naar Sterksel en we pauzeren
bij café “De Scheep”.
Onze 5e 50 km. tocht is op woensdag 17 augustus. Vertrek 10.00 uur.
We gaan richting Griendtsveen en we pauzeren bij Natuurpoort “De
Peel” en bij Cafetaria “Kom Us An” in Neerkant.
Mochten de fietstochten wegens weersomstandigheden
niet doorgaan dan worden ze een week later verreden.
Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps.
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AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN
Is volledig ‘open’. U kunt naast medische ritten ook ritten aanvragen voor
vervoer naar een verjaardag, een winkel, bezoek of de kapper.
Wel blijven de extra corona-voorwaarden gelden in de auto. Ritten kunnen tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren worden aangevraagd.
Vanwege de hoge benzinekosten is de prijs per gereden kilometer
verhoogd naar € 0,35.
Bel of e-mail tussen 9.00 en 12.00 uur
voor een afspraak naar:
automaatje@oniswelzijn.nl of

0493-441 266.
Vragen naar Silvia Bouwmans
of
Mireille Bohnen.
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SCOOTMOBIELTOCHT 25-05-2022
Deze middag vertrokken we met 13 personen richting Someren-Eind.
Na ongeveer 3 minuten na de
start kregen we nog een belletje
van iemand die ook nog wilde
meerijden. Een begeleider ging
retour om haar naar de groep te
brengen. De groep zou wat langzamer gaan rijden, zodat ze de
verloren tijd kon inhalen. Pas bij
de pauzeplaats was dit het geval.
Door de werkzaamheden in de Boerenkamplaan moesten we een klein
stukje omrijden om de weg weer te kunnen vervolgen.
De wind speelde deze middag parten. Het waaide goed door. Maar aangezien allen van een accu waren voorzien welke opgeladen was, hadden we toch de wind mee.
Bij de Wouterbergen stond men ons zoals andere jaren weer met open
armen te ontvangen.
Nadat de bestelling was opgenomen en gebracht, hebben de meesten
hun koffie en gebak goed laten smaken.
3 kwartier later zijn we verdergegaan op onze weg en hebben nog van
het Somerens landschap en omgeving kunnen genieten. Om half vijf
waren we weer terug bij de Ruchte en iedereen kon tevreden terugkijken
op een geslaagde middag.
Dus mensen met een scootmobiel: als U wilt deelnemen aan zo’n middag, sluit lekker aan op de laatste woensdag van de maand om 13.30
uur bij de Ruchte. Geert van Lierop
SCOOTMOBIELTOCHTEN
Op de woensdagen zoals hieronder vermeld, vertrekken we vanaf
De Ruchte om 13.30 uur …
De eerstkomende tocht is op woensdag 29 juni
En verder op 27 juli, 31 aug en 28 sept.
Geert van Lierop
06-2208 9957
Luit Verdouw
06-3891 9808
Zij geven u graag verdere informatie

13

en

14

WOENSDAG 17 AUGUSTUS PICKNICK
We gaan weer gezellig picknicken. Deze keer is het Sint Jorisgilde onze
gastheer. Locatie bij molen Den
Evert, Einhoutsestraat 14.
Zij geven wat uitleg over hun
vereniging en eventueel, als u dat
wilt, mag u schieten.
Maar hoofdzaak is gezellig bij elkaar in de vakantietijd.
Lekker buiten en genieten van alle lekkere dingetjes.
Bij mooi weer is het seniorenorkest ook van de partij en
zorgt voor de muzikale omlijsting.
Deelname alleen voor leden.
Geef u tijdig op, want vol is helaas vol.
Woensdag 17 augustus van 12 tot 15 uur.
Locatie bij molen Den Evert, Einhoutsestraat 14.
Eventueel per
verzamelen achter De Ruchte om 11.30 uur.
U kunt kaartjes á 4,00 euro halen, mag contant of wij innen het, op
maandag 04 juli van 11.00 tot 12.00 uur en
donderdag 07 juli van 14.00 tot 15.00 uur
in De Huiskamer van De Ruchte.
Ná 7 juli bij voorkeur per mail naar
kbo.someren.activiteiten@gmail.com
Of bel Francien Boots
Marjan Verdouw
Hennie Vossen
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0493 - 493 738
0493 - 492 546
0493 - 494 541

GROOT EN GRATIS CONCERT IN SOMEREN
Op 5 juni jl. viel het geplande optreden
van o.a. De Opkikkers in de buitenlucht op
het Wilhelminaplein volledig in het water.
De plensbuien zorgden ervoor dat het
evenement werd afgelast. Jammer.
De ouderen uit de gemeente Someren
kunnen na twee jaar corona-ellende wel
een gezellig uitje gebruiken. Daar staan
wij van de KBO helemaal achter!
Voor de band De Opkikkers reden om
weer eens flink uit te pakken nu de situatie het toelaat.

Op zondag 24 juli vanaf 14.00 uur een groot en gratis toegankelijk muziekfeest op het Wilhelminaplein.
Zie voor het programma: ’t Buukske van juni 2022 blz. 17.
DE NAGALM OPROEP
Ook onze vereniging “De Nagalm” heeft de nodige leden verloren en wij
zoeken dus versterking: een jonge oudere, die een beetje (aub niet vals)
kan zingen en die de schouders onder onze wederopbouw wil zetten.
Die daar energie in wil stoppen. Die lid wil zijn van een vrolijke, gezellige
zangclub en die daar een paar uurtjes per week mee bezig wil zijn.
Geïnteresseerd?
Wij repeteren iedere dinsdag om 2
uur in de Ruchte (De Huiskamer).
Zorg dat je erbij komt.
Wil je alvast bellen? Onze secretaris Annemarie van Bree,
tel. 0493- 494234 staat U graag te woord.
Bestuur van de Nagalm
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Een fijne vakantie
gewenst, ook voor
de thuisblijvers.
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PITTIGE PUZZEL JULI/AUGUSTUS 2022
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Er worden 3 kleine attenties verloot onder de goede inzenders van
deze puzzel van juli-augustus
Oplossing vóór 1 augustus a.s. inleveren bij Bestuursleden of bij de
Redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.

Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!!
Uitslag puzzel juni…

Antoon Lommen
Henriette Tinnemans
Hans v Kilsdonk
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KRING BEDEVAART NAAR OMMEL
Ook dit jaar organiseren de gezamenlijke KBO Kringen Asten, Deurne en Someren weer de Bedevaart
voor leden van de KBO en Ouderen
uit Asten, Deurne en Someren.
De Kring-bedevaart, in de kerk van
Onze Lieve Vrouw Presentatie in
Ommel, is op maandag15 augustus
om 14.30uur.
Een werkgroep met leden uit alle drie de kringen hebben de organisatie
opgepakt en hebben het programma voor deze Bedevaart gemaakt.
Met kapelaan van Overbeek is ook al afgesproken. Dit kon maar dan is
hij geen kapelaan meer in Ommel.
Aalmoezenier Kalb van KBO-Brabant zal als Voorganger de dienst verzorgen. Verder zullen enkele van de pastoors van kerken uit de kringen
aanwezig zijn.
De aanvang van de dienst op 15 augustus is om 14.30 uur.
Na de dienst is er de mogelijkheid om in café “Ons Jantje“ een kop koffie
met gebak te nemen. Dit wel op eigen rekening.
Namens de werkgroep: Piet Matheij,
en de leden: Maud Cuppens, Francien Boots, Gonneke van Driel,
Nelly van Houts, Diny van Cuijk en Tjeu van Heugten.
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UIT ETEN BIJ HOTEL CENTRAAL OP DONDERDAG 25 AUGUSTUS

Voorgerecht: keuze uit

champignon crème soep of
tomatensoep Centraal
stokbrood en kruidenboter

Hoofdgerecht: keuze uit:
Zacht gegaarde kipfilet met Parmaham omwikkeld
Heilbotfilet met Pestosaus

Garnituur:
Verse groente mix
Frites
Dessert; keuze uit:
Vanille ijs, crumble van Bastognekoek,
witte chocosaus en slagroom
Panna cotta, coulis van framboos en slagroom
Prijs € 20,00. Aanvang 18.00 uur.
Opgeven vóór 21 augustus bij:
Francien Boots 0493 - 493 738
of kbo.someren.activiteiten@gmail.com

Aan allen die weggaan deze zomer:
de redactie wenst u een zonnige, gezellige periode
toe met veel aandacht voor elkaar.
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VRAGENVUUR: JO SLEEGERS - VAN BUSSEL…
Naam: Jo Sleegers van Bussel, geboren 19 juli
1948
Van wie bende gij d`r inne: Mijn ouders zijn Jan
van Bussel en Dora Kuyten.
Zij hadden een boerderij.
Getrouwd met: Frans Sleegers
Kinderen: Na 6 jaar huwelijk waren wij dolblij met
onze zonen Peter en René. We hebben
3 kleinkinderen, Jelle (13), Lize (11), en
Luke (5 maanden)
Werk: Begonnen als gezinsverzorgster en
helpen op de boerderij. Toen ik met Frans
getrouwd was, werd ik agrarisch assistent op het vleeskuikenbedrijf.
Hobby’s: Werken, tennissen, bridgen, dansen, veel vrijwilligerswerk.
Jaren de avondwake gedaan, vrijwillige ouderenadviseur, penningmeester van het Summers triduüm geweest en nu bestuurslid KBO.
Ik ben veel vrijwilligerswerk gaan doen toen onze zoon mee ging werken
op het vleeskuikenbedrijf. 3 Kapiteins dat werkt niet.
Mooiste in het leven: Samen werken en onze zonen en kleinkinderen.
Het naarste uit het leven: Mijn zusje Carla verongelukte op 11-jarige
leeftijd op de Provincialeweg toen die die dag geopend was.
Het leven thuis is nooit meer hetzelfde geworden.
Wat zou je over willen doen: Het is goed zo.
Perfecte dag: Veel op het programma hebben.
Wat doe je bij de KBO: Sinds kort bestuurslid en ouderenadviseur en ik
bezoek 80-jarigen. Vooral dat vind ik erg leuk.
Wil je nog iets kwijt: Ik hoef niks meer kwijt, pas verhuisd naar De
Hoevenstraat; dus alles is al opgeruimd.

Trudy &
Marjan
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com
Hennie Vossen
Henny Claessens
Henny Goossens
Pieter Cattenstart
Cor van de Sande
Frans van Stiphout
Jo Sleegers
Liesbeth van Doorn

Markt 2
Voorzitter
0493-494 541
Voorbeemd 20 Secretaris
0493-494 664
Penningmeester 0493-495 942
Pasakker 68
Ledenadministratie 0493-495 065
0493-492 005
06-5137-5318
06-1360 8092
0493-496 744

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
Coördinator ouderenadviseurs
Anneke v/d Ven C.O.
annekevandeven43@gmail.com.
Martien Lemmen
m.lemmen3@chello.nl
Jan Lommen
janlommen1936@gmail.com
Tjeu Swinkels
tjeu.bets.swinkels@gmail.com
Nico van den Broek
info@nicovandenbroek.nl
Jo Sleegers
fransenjo@kpnmail.nl

0493-492 368
0493-492 474
0493-492 558
0493-492 669
0493-490 705
0493-492 887
06-1360 8092

BELASTING INVULHULPEN:
Harry Leenen
Frans van Stiphout
Jan Kuijpers
Martien Lemmen
Harrie Wijnen
Katrien v.d. Rijdt

harry.leenen@kpnmail.nl
fr_ansvanstiphout@hotmail.com
jankuijpers@kpnmail.nl
m.lemmen3@chello.nl
h.wijnen@upcmail.nl
katrienvanderijdt@hotmail.com

0493-496 923
06-5137-5318
0493-492 841
0493-492 558
0493-493 518
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
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0493-492 061
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