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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 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  
 

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 6 oktober 

  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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OKTOBER 2022 16E JAARGANG NUMMER 10 

Colofon; Inhoudsopgave; agenda; aanvraag energietoeslag blz. 2+3 
Van het Bestuur 5 
Excursie naar molen Den Evert + Energietoeslag 6 
Energietips van Jan Splinter 6+18+21+22 
Ledennieuws + in memoriam Jan Beerens 7 
Bloemschikken + CZ: KBO-contributie terugvragen 9 
Wist u datjes + verslag 10 jaar Huiskamerproject 11 
Picknick-impressie 17+18 augustus 12+13 
Verslag 5-daagse reis naar Luxemburg 15 
Blijf Mobiel Dagen 16 
Open Dag De Ruchte verslag 18 
Opening verenigingsjaar 2022-2023 met Marie Christien 19 
Puzzel oktober en winnaars september 20+21 
Wim Daniels op 15 november 21 
Scootmobieltochten 22 
Automaatje 23 
Vragenvuur met Toon Rooijmans 24+25 
Bijzondere projectkoren 25 
Fietstochten van onze vereniging en verslagen 26 
Bestuur + werkgroepen: namen en adressen 27 
 

AGENDA 

maandag  03 okt Kienen 13.30 uur 
woensdag  05 okt Fietsen 30 km 13.30 uur 
dinsdag 11 okt Middag van Bemoediging Ommel  14.00 uur 
donderdag  13 okt Wandelen 09.30 uur 
donderdag 13 okt Opening Verenigingsjaar Marie Christien 14.00 uur 
woensdag 19 okt Fietsen 50 Km 10.00 uur 
woensdag 19 okt Bloemschikken 10.00 uur 
donderdag  20 okt Uit Eten bij Krabbendam 18.00 uur 
woensdag  26 okt Excursie naar molen Den Evert 14.00 uur 
donderdag 27 okt Wandelen 09.30 uur 
maandag  07 nov Kienen 13.30 uur 
donderdag 10 nov Ontspanningsmiddag met Wim Daniëls 14.00 uur 

 

ENERGIETOESLAG 

U kunt nog steeds energietoeslag aanvragen bij de gemeente Someren.  
Zie voor meer informatie pag. 6.  
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VAN HET BESTUUR 

Veel mensen zijn onder de indruk van de gebeurtenissen van de laatste 
tijd. De oorlog in Oekraïne, de prijzen voor energie stijgen explosief. Een 
toenemend aantal bedrijven en instellingen kampt met personeelsge-
brek. De steeds uitblijvende indexering van onze pensioenen en de op-
lopende prijzen van onze boodschappen met een flinke koopkrachtdaling 
tot gevolg. En ga zo maar door. 
 

Eerst was er Corona en nu dit weer.  
Er komt ontzettend veel negativiteit op ons af. Het wordt, vooral voor de 
ouderen, maar eigenlijk voor iedereen, steeds moeilijker om de moed 
erin te houden. KBO-Brabant doet een beroep op het kabinet om de uit-
sluiting van de ouderen voor individuele inkomenstoeslag op te heffen. 
 

Openbare instanties sluiten steeds meer filialen. Jammer genoeg gaat 
ook de vestiging van de Rabobank Someren per 1 juni 2023 dicht.  
Reden: Steeds meer mensen doen hun financiën online. 
 

In een gesprek met een verantwoordelijke medewerker van de Rabo-
bank heb ik aangegeven dat vooral de oudere mensen hierdoor getrof-
fen worden.  
 

Er zijn immers financiële zaken die niet zonder persoonlijk contact kun-
nen. In bijvoorbeeld de moeilijke periode rondom het overlijden van een 
dierbare, is persoonlijke financiële hulp nodig! Denk bijvoorbeeld aan 
een machtiging of ander persoonlijk advies.  
Wat mensen misschien niet weten is, dat je bij de Rabobank in zo’n situ-
atie een afspraak kunt maken en dan komt een bevoegde bankmede-
werker bij u thuis. Dit rechtvaardigt wellicht de keuze van de bank. 
 

Bij het uitkomen van dit Buukske is de Rabobank Club Actie alweer  
achter de rug. Hopelijk hebben we massaal op de KBO gestemd. 
Immers hoe meer stemmen, hoe meer geld om activiteiten te kunnen 
organiseren. 
 

Ondanks alles blijven we positief en gaan nog veel leuke activiteiten  
tegemoet. 
 

Henny Goossens 
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EXCURSIE NAAR MOLEN DEN EVERT IN SOMEREN. 

Op woensdagmiddag 26 oktober organiseren wij 
om 14.00 uur een gezellige excursie naar molen 
Den Evert aan de Einhoutsestraat (zijstraat 
Vaarselstraat) te Someren.  

We krijgen een rondleiding in de molen en een 
bezichtiging in het museum. Koffie en thee 
staan klaar. De excursie is gratis, elke (kleine) 
bijdrage voor de molen is echter zeer welkom.  

Aan deze excursie kunnen max. 25 leden deelnemen.  
Samenkomst bij de molen. 
 

Aanmelden kan op maandag 3 oktober van 10.00 -11.00 uur in de 
Huiskamer van de Ruchte. Daarna kan men zich aanmelden via: 
kbosomerendorp@gmail.com. Zolang de voorraad strekt. 

Het excursieteam 
 
 

ENERGIETOESLAG: TEGEMOETKOMING VOOR HOGE PRIJZEN 
VOOR MENSEN MET LAGE INKOMENS (herhaling) 

De hoge energiekosten en stijging van de kosten van boodschappen zijn 
de laatste tijd veel in het nieuws. Mensen die voorheen rondkwamen, 
komen nu in de financiële problemen.  
Heb je een inkomen van maximaal 120 % van de bijstandsnorm, dan 
kun je de energietoeslag van € 800,-. aanvragen. Kom je hiervoor in 
aanmerking, dan heb je later dit jaar ook recht op nog eens € 500,-.  
Het formulier is verkrijgbaar bij de gemeente. 
Wil je hulp? Kom dan naar het inloopspreekuur van hulp bij formulieren 
van Onis Welzijn. Het inloopspreekuur is elke dinsdag  
van 13.30 tot 14.30 uur in De Ruchte.  
Voor vragen of meer informatie: Henny van den Boomen:  

0493 44 12 37 of  h.vandenboomen@oniswelzijn.nl 
 

Hier en daar staan energietips van Jan Splinter: die komt ermee zeker 

door de winter. Probeer zelf ook maar eens. Alles went, ook een wat la-

gere temperatuur. Je zult het beslist merken in je energiegebruik en je 

portemonnee. 

Heb je een goede tip geef die dan door aan de redactie.  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:h.vandenboomen@oniswelzijn.nl
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 

† Mevrouw Jo Bernards - Vergeer 

 Hoogertstraat 14  09 aug 2022 

† Mevrouw Mien van Brussel – van Otterdijk 

 Kommerstraat 56  20 aug 2022 

† De heer Albert Vereijken 

 Hoepelakkerstraat 7  04 sep 2022 

 
Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

Mevrouw Jenny Streur–van de Stap Melchertstraat 5  

Echtpaar Karel en Anja Rooijmans–van de Voort Keizerstraat 32 
 

 

IN MEMORIAM Jan Beerens 
In september kregen wij het bericht dat onze oud-voorzitter de Heer Jan 
Beerens is overleden.  
Hij was van 2004 tot en met 2011 voorzitter van KBO Someren-Dorp.  
 
Jan was een voorzitter die zijn taak heel seri-
eus nam. Alles goed voorbereidde en hij hield 
alles in de gaten. Tijdens de openingen van 
o.a. de ontspanningsmiddagen opende Jan 
altijd met: “Beste vrienden en vriendinnen”. En 
daar zat de zaal dan ook vol mee.  
 
In maart 2011 droeg Jan vanwege gezond-
heidsredenen zijn taak over aan zijn opvolger.  
 
Bestuur KBO Someren-Dorp  
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BLOEMSCHIKKEN  

Op woensdagmorgen 19 okt gaan we weer bloemschikken. Voor materi-
aal wordt gezorgd. U hoeft alleen een potje mee te brengen.  
 
Op deze morgen kunt u een mooi herfststukje komen maken in De Huis-
kamer. Francé van de Kemenade komt ons hier weer bij helpen.  
 
We beginnen om 10.00 uur.  
De kosten voor de materialen zijn € 15,-.  
 
U kunt zich opgeven bij:  
Hennie Vossen:  0493 - 494 541 of via 
Kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
 

 

 

VERGOEDING VAN CZ VOOR KBO-CONTRIBUTIE??? (herhaling) 

Er blijkt onduidelijkheid te zijn over de vergoeding van de contributie van 
de KBO die men bij zorgverzekeraar CZ kan declareren. 
 

Om teleurstellingen te voorkomen, informeert u eerst bij CZ of uw zorg-
verzekering onder de collectiviteit valt. Vraag dat na. Bv. bij het mobiel 
CZ-kantoor. Die CZ-bus staat elke maandag van 11.30 tot 13.00 uur op 
het Wilhelminaplein. De CZ-medewerker kan in het systeem kijken of u 
aan de voorwaarden voldoet. 
 

Het collectiviteitsnummer van CZ t.n.v. KBO Someren-Dorp is 
002422719 
 

Om de declaratie goed te kunnen verwerken, heeft CZ nodig: 
Factuur of contributiebrief met naam, adres, woonplaats en het contribu-
tiebedrag alsmede lidmaatschap met -nummer (zie KBO-ledenpas) 
Neem ook een kopie van het bankafschrift mee waarop e.e.a. staat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indien duidelijk is dat de contributie declarabel is, kunt u via E-mail een 
(kopie)nota aanvragen bij: penningmeester.kbo.sd@gmail.com . 
Deze digitale nota kunt u vervolgens printen en afgeven bij het mobiele 
CZ-kantoor of digitaal doorsturen naar CZ (Via mijn CZ). 

 

mailto:Kbo.someren.activiteiten@gmail.com
mailto:penningmeester.kbo.sd@gmail.com
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WIST U DAT … 

→U bij Onis ook terecht kunt voor het aanvragen van een energietoe-
slag. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, met name wat uw 
inkomen betreft. (blz. 6 bovenaan) 
→U ook informatie kunt krijgen van onze belastinghulpen of ouderenon-
dersteuners. (blz. 27) 
→Het formulier verkrijgbaar is bij de gemeente. 
→Op dinsdagmiddag 11 oktober in Ommel weer een echte MIDDAG 
VAN BEMOEDIGING wordt aangeboden, geleid door Pastoor Steijaert. 
14.00 uur; H. Mis met ziekenkaarswijding, koffie/thee met koekje. 
15.00 uur: Plechtig Lof met ziekenzegening. Einde 16.00 uur.  
Iedereen is welkom. Komt u in groepsverband dan svp aanmelden uiter-
lijk 8 oktober bij p.vanhorssen@outlook.com. 
→Je als je graag met een groepje wil gaan klaverjassen contact op kan 
nemen met mevr. Pape tel: 06-24253134. 
→Je voor vragen over- of problemen met je computer, tablet of mobieltje 
nog steeds terecht kunt bij Peter de Groot,  0493-440 266. 
 

VERSLAG 10 JAAR HET HUISKAMERPROJECT. 

Op 19 sept vierden we ons 10-jarig bestaan. Met gratis koffie, thee en 
vlaai. Iedereen deed verder gewoon wat ze altijd doen: kaarten, rummi-
kuppen, kletsen, knutselen aan de grote tafel. Er worden kaarten ge-
maakt, gebreid, gehandwerkt en veel gelachen. Maar natuurlijk is het 
gezellige praatje met elkaar het belangrijkste.  
Het bestuur was aanwezig en die zetten alle leiding in de bloemetjes.  
Er werd tevens een oproep gedaan om eens meer te komen, het liefst 
samen met iemand anders. De deuren staan altijd open. De gezelligheid 
ook. Iedereen boven de 55 jaar is welkom, ook niet-KBO leden. 

mailto:p.vanhorssen@outlook.com
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PICKNICK IMPRESSIE 17 EN 18 AUGUSTUS 

Twee dagen vol plezier met 2 gezichten. Op woensdag flinke buien pre-
cies tussen 11.45 en 15.00 uur, met de zijkant van de tenten gesloten.  
Op donderdag was het schitterend weer met open luifels. Maar gezellig 
was het wel voor de totaal 165 deelnemers op die twee middagen.  
 

De eerste dag kwam het Seniorenorkest met muziek de lunch extra lek-
ker maken. Helaas moest door de aanhoudende regen de planning hal-
verwege worden aangepast. Door de regen kon slechts het programma 
tot aan de pauze worden gedaan. Op dag 2 maakten Piet Engelen en 
Monique Ermers dat de handjes ook nog eens de lucht ingingen. Dankzij 
de stralende zon en de stralende gezichten van iedereen was dat een 
makkie voor Piet, die enkele dagen eerder thuis was gekomen van va-
kantie voor dit evenement. Op deze dag werd er door een 15-tal mensen 
gebruik gemaakt van schieten op de puist. Zelfs de vogel ging eraf!!! 
 

Men begon met een neut en daarna koffie of thee naar behoeven. 
Onze hardwerkende gastvrouwen liepen zich de benen onder de k… uit! 
Heel veel gevarieerd eten kwam op tafel met diverse broodjes, bruin en 
wit brood, smeersels, beleg en fruit op de uitnodigend gedekte tafels.  
Iedereen smulde naar hartenlust en er bleef maar weinig over. Dat alle-
maal onder het genot van de melodieuze klanken van de artiesten. 
Op het einde werd iedereen nog eens verrast met een lekker ijsje en 
zelfs een zakje met lekkere babbels. Het kon niet op… 
 

Onze sponsoren, Bakkerij v.d. Mortel, Albert Hein, Lidl, Jan Linders, 
Jumbo, Astein en Wim Peters kwekerijen, hadden bijgedragen aan de 
lunch. Dus niemand ging met honger naar huis. Bedankt Sponsoren!!! 
 

Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor de organiserende da-
mes en de zeer betrokken bestuursleden, die allen hun handjes flink lie-
ten wapperen bij de voorbereiding, opbouw en afbraak.  
 

Ook aan de zeer prettige samenwer-
king met Thea en Janus van gilde Sint-
Joris heeft de organisatie fijne herinne-
ringen. En Hans Koolen schoot er ook 
nog de vogel uit zijn nest… 
 

Volgend jaar weer…. 
Redactie JV  
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VERSLAG VAKANTIE LUXEMBURG 

Op maandag 5 september vertrok om 08.00 uur een bus van TwinTours 
met 28 KBO leden naar Luxemburg voor een 5-daagse vakantie. 

 
Het hele gezelschap, hier-
naast op de foto, heeft 
mooie plekken in België en 
Luxemburg bezocht. Vanuit 
ons hotel in Clervaux heb-
ben wij gevarieerde dagtoch-
ten ondernomen. 
 

Op de heenreis zijn wij gestopt bij het treinstation in Luik-Guillemins.  
Een gids vertelde ons de bijzonderheden van dit mooie station. 
Vervolgens hebben wij de watervallen van Coo bezocht. Daarna zijn wij 
naar Clervaux gereden en hebben intrek genomen in ons hotel. 
 

De volgende dag zijn wij naar Luxemburg-Stad gereisd waar een gids 
ons meenam in de historie en de cultuur van de stad. Daarna hebben we 
een rondrit met een toeristentreintje gemaakt om de binnenstad van 
Luxemburg te bekijken. Na het diner hebben wij onder leiding van een 
muzikant de kelen gesmeerd en de mooiste klanken ten gehore ge-
bracht! De voeten zwierden daarbij over de vloer. 
 

Na het ontbijt brachten wij de volgende dag een bezoek aan een  
lakenfabriek en maakten we een rondvaart in een solarboot.  
Bij het meer poseerden allen voor de bovenstaande groepsfoto. 
 

Op donderdag maakten wij onder leiding van een gids een stedentocht 
waarbij wij Vianden en Diekirch hebben bezocht. En via een omweg te-
rug naar Clervaux. 
 

En dan is het alweer de laatste dag. Na de koffers gepakt te hebben zijn 
wij naar Spa gereden en hebben er de Spafabriek bezocht.  
De reis sloten wij af in Banneux.  
 

Ook het gebruikelijke afscheidsdiner ontbrak niet. Daarvoor zijn wij naar 
Stevensweert gereden. Het was een heerlijke maaltijd.  
 

Om 20.00 uur kwamen wij aan in Someren en na een hartelijk afscheid 
ging iedereen voldaan maar toch ook vermoeid naar huis. 
 

Pieter Cattenstart.  
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65-PLUS EN INWONER VAN SOMEREN?  

Kom naar de Blijf Mobiel Dagen en maak kennis met ander vervoer 

Als u ouder wordt, wilt u graag mobiel blijven. Dat is niet 
altijd vanzelfsprekend. Misschien wilt u wel eens met de 
(buurt)bus of trein ergens naar toe, maar weet u niet hoe dat 
moet. Of vraagt u zich af of ANWB AutoMaatje voor u een 

oplossing is.  

De gemeente Someren en Onis Welzijn helpen u tijdens de Blijf 
Mobiel Dagen zelfstandig mobiel te blijven. We informeren u in 
een gratis bijeenkomst over de mogelijkheden van Openbaar Ver-
voer (OV), inclusief de buurtbus. Wist u bijvoorbeeld dat senioren 
altijd 34% korting krijgen in de bus? Na afloop weet u ook alles over ANWB 
AutoMaatje.  
Kortom: u krijgt praktische informatie over hoe u mobiel blijft en u krijgt vertrou-
wen om zelfstandig te reizen. 

De Blijf Mobiel Dagen zijn op: 

donderdag 20 oktober  maandag 24 oktober  vrijdag 28 oktober 
in “De Ruchte” van 09.30 uur tot 12.00 uur incl. koffie/thee en koekje. 
Per datum zijn 30 plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanmelden. 

Tijdens de Blijf Mobiel Dagen: 

• krijgt u uitleg over bv de OV-chipkaarten reizen met de trein, 

• vertellen wij meer over toegankelijkheid, tarieven en moge-

lijkheden van de (buurt)bus; 

• ontvangt u meer informatie over ANWB AutoMaatje; 

• krijgt u een reisadvies met info op maat over de reizen die u maakt of wilt 

maken. 
Na afloop weet u precies hoe en waar u met het openbaar 
vervoer of met ANWB AutoMaatje kunt komen. Ook kunt u 
gratis een OV-probeerkaart met een reistegoed aanvragen. 
Zo kunt u het OV snel, gratis en vrijblijvend uitproberen.  
Woont u in Someren en heeft u geen of weinig ervaring met 
reizen met het openbaar vervoer of ANWB AutoMaatje?  
Meld u dan aan door te bellen naar 0475-772 178.  

Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.  
Bij grote drukte is het mogelijk dat u even moet wachten of nog een keer moet 
bellen.  
Mailen kan ook: blijfmobielsomeren@trafficon.nl. Vermeld in uw mail duidelijk 
uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen waarmee u komt.  
 

Graag tot ziens tijdens de Blijf Mobiel Dagen in Someren. 

mailto:blijfmobielsomeren@trafficon.nl
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UIT ETEN BIJ KRABBENDAM DONDERDAG 20 OKTOBER 

Aanvang 18.00 uur. Kosten € 22.50 
Helaas is het niet meer mogelijk om zich aan te melden >>> VOL! 

 
Vanwege de hoge energie- en personele kosten is de prijs voor het diner  

per 1 januari 2023 € 25.00.   
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OPEN DAG VAN DE RUCHTE OP 18 SEPTEMBER 

Op de open dag van De Ruchte op zondag 18 september was de KBO, 
als vaste gebruiker, natuurlijk ook van de partij. We gebruiken vaak de 
diverse zalen en de Huiskamer is onze vaste, vertrouwde locatie.  
Het was druk in de diverse opgestelde informatiehoeken en ook bij de 
diverse optredens in de theaterzaal.  
Medewerkers van TussendORO zorgden voor heerlijke hapjes,  

geserveerd met een brede glimlach. 
Veel leden en belangstellenden brachten ook een bezoekje aan ons in 
de Huiskamer, waar een info- en promotiestand opgesteld stond en ta-
fels vol met leuke spellen.  
Onze slogan: KOM BIJ ONS was echt van toepassing. 
 

Intussen werden diverse contacten gelegd. Wij hopen de vele belang-
stellenden eens terug te zien op één van onze activiteiten.  
Het was een zeer geslaagde middag! 
 

 
ENERGIETIPS VAN JAN SPLINTER: 

Als je maar een beetje warm water nodig hebt voor de afwas dan kun 
je beter water opzetten in de waterkoker. Dat  is veel goedkoper dan 
helemaal via de leiding vanaf de cv-ketel laten komen. In de leiding 
wordt het daarna zonder meer weer koud water! 

Deze tips zijn natuurlijk niet voor iedereen bedoeld maar doe er je 
voordeel mee. 

Zelf kun je veel besparen door er erg actief en alert mee om te gaan. 
Praat ook met anderen over hoe je simpel kunt besparen met simpele 

aanpak of aanpassingen. 
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DONDERDAG 13 OKTOBER OPENING VERENIGINGSJAAR 

Marie Christien Verstraten komt dan voor ons zingen. 
 
Voor de pauze zingt ze enkele liedjes met ons koor De Nagalm.  
 
Na de pauze zal ze liedjes uit haar eigen 
Nederlandstalig repertoire ten gehore brengen. 
Uiteraard openen we ook dit verenigingsjaar weer 
met koffie/thee en een lekker stukske vlaai.   
 

Donderdag 13 oktober, 14.00 uur. in De Ruchte. 
 

 
De kaartjes zijn alleen voor leden bedoeld, dus ook 
bij de uitvoering uw pasje meebrengen. 
U kunt zich nog aanmelden per mail 
kbo.someren.activiteiten@gmail.com  of 

Francien Boots   0493 - 493 738 
Marjan Verdouw  0493 - 492 546 
Hennie Vossen   0493 - 494 541 

  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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PUZZEL OKTOBER 2022 

 

We verloten 3 attenties onder de goede inzenders van deze puzzel. 
Oplossing vóór 2 oktober a.s. inleveren bij één van de bestuursleden of 
bij de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  
Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!!  

 
 
 
 

Uitslag puzzel september 
 Annie van Putten - Jos v d Weegh - Riny vd Vleuten   
 …  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com


21 

Horizontaal: 1 helpen; treuzelaar; leesteken - 2 verheven; uitholling 
door stromend water; op die plaats - 3 opstootje; vies; slepende ruzie; 
muisarm - 4 larve v.d. langpootmug; beroemdheid; dopheide - 
5 Eskimowoning; grootmoeder; oprolbaar meetlint - 6 lidwoord; behoeftig 
mens; vlijt; uitstraling - 7 loofboom; Spaans eiland; Amerikaanse munt-
eenheid - 8 Nieuwe Testament; water in Friesland; adellijk persoon; 
Russisch heerser - 9 communicatiemiddel; tafelgast; aanwijzend vnw; 
grote papegaai - 10 knop op het toetsenbord; familielid; slordig - 
11 graanafval; persoonlijkheid; fraai; noordnoordoost - 12 één en ander; 
muze v.h. minnedicht; rookgerei. 

Verticaal: 1 gereedmaken; stadium - 2 levenslucht; gedaante - 3 ver (in 
samenst.); stuk doek; bijkomend - 4 oude lengtemaat; hulde; Australi-
sche struisvogel - 5 nieuw (in samenst.); praalgraf; klus - 6 bloeiwijze; 
jonge vrouw; echtgenote - 7 slagader; metaal; pluk - 8 lectori salutem; 
aftakeling; proefopname - 9 Chinese deegwaren; gordijnrail; Griekse 
liefdesgod - 10 kookgerei; troep - 11 riv. in Duitsland; zacht en sappig; 
uniek - 12 moeder van Jezus; ruiterlansier; achter - 13 make-up; kamp-
plaats - 14 deel v.e. opera; gewichtsaftrek; insect. 

 

ENERGIETIPS VAN JAN SPLINTER: 

Zet de radiatoren (bijna) dicht in de overdag ongebruikte kamers. 
Doe de deuren open als je ’s avonds naar bed gaat. De warmte gaat 

vanzelf naar boven. 
Draai de verwarmingsradiator op de badkamer ’s avonds open als je 

gaat slapen. De restwarmte zal daar dan naar toestromen. 

 

WIM DANIËLS 10 NOVEMBER 2022 

Wim, Nederlandse schrijver, taalkundige, cabaretier en voorvechter van 
behoud van ons Brabants dialect komt een mooie voordracht doen!  
Dat is hem wel toevertrouwd.  
Donderdag 10 november, 14.00 uur, De Ruchte.  
U kunt zich eventueel nog aanmelden per mail of bellen 

kbo.someren.activiteiten@gmail.com  of 
Francien Boots   0493 - 493 738 
Marjan Verdouw  0493 - 492 546 
Hennie Vossen   0493 - 494 541  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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ENERGIETIPS VAN JAN SPLINTER: 

De verwarming op 19/20 graden en ook een trui, vest of plaid omdoen. 
Wat vroeger naar bed en wat later opstaan. 
’s Nachts de cv op 14 graden zetten. 
’s Morgens aanzetten een half uur vóór je opstaat en begin dan op 18°. 

 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN 

U kunt naast medische ritten ook ritten aanvragen voor vervoer naar een 
verjaardag, een winkel, bezoek of de kapper. Wel blijven de extra coro-
na-voorwaarden gelden in de auto. Ritten kunnen tot uiterlijk twee 
werkdagen van tevoren worden aangevraagd. 
De prijs per gereden kilometer is € 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. 
 

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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SCOOTMOBIELTOCHTEN  

Mijn eerste keer met de Scootmobielclub. 
Om half 2 vertrokken we op 31 aug met 9 scootmobielen naar de  
Strabrechtse Heide. Voor mij was het de eerste keer, dus ik vond het 
best wel spannend. Maar ik moet zeggen dat het goed bevallen is.  
Een hele mooie tocht, op een klein dingetje na…… Nadat ik door heel 
mul zand had gereden, reed ik tegen een andere scootmobiel op. Geluk-
kig ging het heel zacht en was er verder niks gebeurd en geen schade. 
Alle begin is moeilijk, toch.  
De rit werd vervolgd en bij het Boscafé hebben we heerlijk koffie zitten 
drinken en heel wat afgekletst. Daarna weer de rit terug naar huis.  
Ik wil graag mijn complimentjes geven aan de begeleiders, dat alles zo 
goed geregeld is.  
En vooral Geert en Luit, die ook nog de drank verzorgden. Chapeau!! 
De volgende keer ga ik zeker weer mee, bedankt allemaal. 
 

Thea van de Moosdijk  
 

 

Geert van Lierop    06-2208 9957 of   Luit Verdouw    06-3891 9808 
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VRAGENVUUR: TOON ROOIJMANS 

Naam: Toon Rooijmans en op 30 mei 1931 geboren (dus: 91 jaar)!!! 
Waar geboren: In Someren, Postel 16.  
Wie zijn je ouders: Karel Rooijmans en Elisa-
beth Bukkems. Vanaf 1600 wonen al mijn 
voorouders Rooijmans al in Someren.  
Werk/Beroep: We hadden veel bakkers in de 
familie, maar mijn broer was schoenmaker en 
dat wilde ik ook wel worden. In Helmond en 
Mierlo heb ik het vak geleerd bij andere 
schoenmakers. Ook van collega Vinken heb ik 
veel opgestoken. We waren collegiaal met alle 
schoenmakers in de regio. Als er iemand ziek 
was, werd er op de donderdagavond door alle 
schoenmakers geholpen, zodat de mensen voor het weekend hun 
schoenen weer aan konden. 
Getrouwd met en kinderen: Mien van Oers uit Heeze. Eén kinderen, 

allemaal dochters      . Zij heet Mely (54 jaar) en woont in Rucphen. 

Hobby’s: Leidinggeven bij een aantal verenigingen in Someren. Kruis-
jassen en jokeren in het verleden. En mijn grote liefde was toch wel het 
wielrennen. Ik ben 9e geworden bij de Brabantse Kampioenschappen, 
zodat ik mee mocht doen voor het Nederlands Kampioenschap. 
Wat is het leukste of vervelendste wat je hebt meegemaakt in je 
leven: 
Leukste: Al onze vakanties in Sint Geertruid. Daar hebben we 40 jaar 
plezier gehad met onze eigen caravan. We zijn altijd alleen maar in 
Nederland op vakantie geweest.  
Vervelendste: dat ik mijn zaak moest sluiten. 
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Nee, eigenlijk niets. Ik 
ben best tevreden met mijn leven, heb veel leuke dingen gedaan en 
meegemaakt. Heel leuk was dat ik Prin(6)ses ben geweest bij de Car-
navalsvereniging De Meerpoel. Ben Vogels was Prins zeven. 
Wat is een perfecte dag voor jou: Elke dag vrij zijn en doen en laten 
wat ik zelf wil. Zit in Sonnehove in de cliëntenraad. 
Wat doe je bij de KBO: Tochten maken met de scootmobielgroep. Die 
heb ik zelf nog opgericht met de Onis. Is nu een activiteit van de KBO. 
Hoe ben je bij ons terecht gekomen: Lid geworden toen ik 65 jaar 
was. Ben pas gehuldigd dat ik al 25 jaar lid ben. 
Wat zou je willen veranderen bij de KBO? Weet ik niet. ‘t Is goed zo. 
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Wil je nog iets kwijt: Nee, liever niet. Nou, één ding dan.  
Een ondeugend mopje: 2 hoertjes hebben eindelijk vakantie en gaan 
met het vliegtuig naar hun bestemming. Ze zijn heel mooi aangekleed 
en opgemaakt en een heer in het vliegtuig zegt: Kom hier maar zitten 
dames, voor het raam.  
Oh nee, dankjewel zeggen ze, we hebben nu echt vakantie……. 
 

Marjan  &  Trudy. 

 

BIJZONDERE PROJECTKOREN 

Twee bijzondere projectkoren starten op donderdagmorgen 15 sept. 
Het is een mooie gelegenheid voor mensen die het samen zingen eens 
uit willen proberen. En ook voor ervaren zangers is het een mooi project. 
Locatie van beide koren is De Vurherd in Lierop 

Voor mannen met of zonder baarden is er Shantykoor “Courage” 
Hun repertoire zal bestaan uit Shanty’s; stoere zeemansliederen. 
Repetitie is van 09.15 uur tot 10.15 uur 
Meer info en aanmelden zie: 
https://www.muziekpalet.nl/Courage.html 
of stuur een mailtje naar:  
shantykoorcourage@gmail.com 

Voor vrouwen is er: projectkoor Vlijtig Liesje 
Hun repertoire zal bestaan uit leuke en niet te moeilijke 
liederen met het thema water.  
Alle leeftijden zijn van harte welkom. 
Repetitie is van 10.30 uur tot 11.30 uur 
Meer info en aanmelden zie: 

https://www.muziekpalet.nl/VlijtigLiesje.html  
of stuur een mailtje naar: koorvlijtigliesje@gmail.com   

https://www.muziekpalet.nl/Courage.html
mailto:shantykoorcourage@gmail.com
https://www.muziekpalet.nl/VlijtigLiesje.html
mailto:koorvlijtigliesje@gmail.com
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FIETSEN MET SENIORENVERENIGING SOMEREN-DORP IN 2022 

Op 24 augustus hadden wij een 50 km. fietstocht richting Griendtsveen 
en een 30 km. fietstocht richting Liessel op 7 september. Mede door de 
mooie weersomstandigheden konden wij weer meer deelnemers, waar-
onder wederom enkele nieuwe, verwelkomen. 
We naderen het einde van ons fietsseizoen 2022. Hieronder staan de 
laatste 2 fietstochten van het seizoen vermeld.  
 

Onze 7e 30 km. tocht is op woensdag 5 oktober, vertrek om 13.30 uur 
vanaf “De Ruchte”. Deze tocht voert ons richting Mierlo en we pauzeren 
bij café “De Koffer“ of bij café “De Heuvel”. 
 

Onze 7e  50 km. tocht is op woensdag 19 oktober, vertrek om 10.00 uur 
vanaf “De Ruchte”.  
Deze tocht voert ons richting Milheeze en we pauzeren traditiegetrouw 
bij de Fam. Freriks-Meeuws en bij een nog nader te bepalen locatie. 
 

OPROEP: Willen degenen die een geel veiligheidshesje van de KBO 
hebben ontvangen, en door omstandigheden niet meer kunnen of 
willen deelnemen aan onze fietstochten, deze hesjes inleveren bij 

Hans Boerekamps, Groeningen 44. 
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 

 

Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps. 
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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  0493-496 744 

 

Banknr: NL 23 RABO 0148055397 t.n.v. KBO Someren-Dorp 

  

Website 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/
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.kbo-kring-gemeente-someren.nl/
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