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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 3 november. 
  

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

Donderdag 27 okt Wandelen 09.30 uur 

Maandag 07 nov Kienen 13.30 uur 

Donderdag 10 nov Wandelen 09.30 uur 

Donderdag 10 nov Ontspanningsmiddag Wim Daniëls 14.00 uur 

Maandag  21 nov  Kaarten afhalen van 11.00 uur tot 12.00 uur 

Donderdag 24 nov  Kaarten afhalen van 14.00 uur tot 15.00 uur 

Donderdag 24 nov Wandelen 09.30 uur 

Maandag 05 dec Kienen 13.30 uur 
 

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. Verderop in dit Buukske staan er meer… 
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 VAN HET BESTUUR 

Deze maand bestaat KBO Someren-Dorp 
65 jaar. Wat is er in de loop der jaren veel 
veranderd!  

We zijn gegroeid tot een grote actieve  
vereniging met bijna 1400 leden.  

Tijdens de activiteiten in november zullen we aan deze 65ste verjaardag 
aandacht besteden.  

Zo was de opening van het verenigingsjaar met optreden van  
De Nagalm en Marie Christien al een mooie middag.  
Het begin van een druk verenigingsjaar vol met activiteiten.  

In De Ruchte hebben we “De Huiskamer”, een eigen ruimte waar we ge-
zellig terecht kunnen om er veel activiteiten te houden.  
Daar voelen we ons ook echt thuis.  

Iedere maand valt er een mooi gekleurd Buukske bij u in de bus met veel 
informatie. Hoe dat 12 jaar geleden in zijn werk ging, kunt u zien in het 
filmpje dat u kunt openen via onze website www.kbo-somerendorp.nl. 

Op 10 november komt Wim Daniels ons bezoeken. Hij zal een 
mooie voordracht houden over onze taal en dialecten. 

Maar we hebben in november ook de commissievergadering met 
alle werkgroepen. Een morgen waar we met elkaar kunnen praten 
over hoe de activiteiten verlopen. Zijn er nog verbeteringen of 
nieuwe ideeën? Is er hulp nodig van het bestuur? We vinden het 
heel erg nuttig om deze morgen te houden. 

Al verschillende jaren is er op donderdag een gymclub in De Huiskamer, 
die wordt georganiseerd door Onis. Met elkaar bewegen is belangrijk als 
we ouder worden maar het gaat ook om  
de gezelligheid van het samenkomen.  
De oefeningen zijn aangepast zodat u die 
zelfs zittend kunt meedoen.  
Er is weer ruimte voor nieuwe aanmeldingen. 
 
Hennie Vossen, voorzitter. 
  

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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LEDENNIEUWS 
 

GEDENKEN WIJ ONZE DIERBARE OVERLEDENEN 
 

 † Mevrouw Jettie van Tilborg-Schutte 
 Pasakker 40  21 aug 2022 
 † Mevrouw  Mien Lomans-van den Einden 
 Molenbergstraat 4  13 sep 2022 
 † Mevrouw Lies van Seccelen-Bloemers 
 Beukelaar 9  23 sep 2022 
 † Mevrouw Ciska Toonen-van Lieshout 
 Sonnehove 7  6 okt 2022 
 † Mevrouw Fien Sonnemans-Verberne   
 Postelstraat 28 E  6 okt 2022
   

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

Mevrouw Marianne Bukkems-Linden Beatrixlaan 28 

De heer Theo van Veen Dieze 17 

Mevrouw Francien Smits Vogelenzang 12A 

Mevrouw Toos de Bakker-Lamp Vinkenstraat 7 

De heer Ad Lamers Dintel 26 

Mevrouw Fieke van Well Lieropsedijk 32 

Echtpaar Nico en Riek Rutten-Seggelen Markt 13 

Mevrouw Jacqueline van Gerwen Atalanta 63 

Mevrouw Riek van de Moosdijk-van Eijk Ter Hofstadlaan 243 

  



7   



8 

WIST U DAT … 

→ U voor veel activiteiten waarvoor u zich moet aanmelden kunt bellen 
met  Francien Boots    0493 - 493 738 

Marjan Verdouw  0493 - 492 546 
Hennie Vossen    0493 - 494 541 
 

→Er elke 2e en 4e donderdag van de maand gewandeld wordt. 

→Vanwege de hoge energie- en personele kosten de prijs voor het diner  
per 1 januari 2023 € 25,00 gaat bedragen. 

→We op 19 januari met de bus naar de Expo in Veldhoven gaan.  

→Je voor vragen over- of problemen met je computer, tablet of mobieltje 
nog steeds terecht kunt bij Peter de Groot,  0493-440 266. 
 
 

UITSLAG RABO CLUBACTIE BEKEND! 

Dankzij uw stem mochten we  
dit jaar € 1221,19 ontvangen. 
Daar zijn wij heel blij mee.  
Met dank aan Rabo Club Support. 

 

 
 

 

OPROEP: VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT! 

Onderstaande oproep willen we u graag voorleggen! 
 

Beste KBO Someren, 
Door onverwachte omstandighe-
den zijn wij op dit moment druk op 
zoek naar een verzorger m/v van 
de kippen in de binnentuin van 
onze locatie Savant Sonnehove. 
 
Wie o wie neemt contact op met 
Geke Bossong-Vaes. 
Vrijwilligerscoördinator,  
Savant Sonnehove en Savant de Lisse 
tel: 06-22970404;  
e-mail: g.bossong@savant-zorg.nl ”  
 

mailto:g.bossong@savant-zorg.nl
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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 

 

 
 
 
 
 

❖ Ledlampen zijn zuiniger en gaan langer mee; 
❖ Waslijn en droogrek zijn het zuinigst; 
❖ Een warme slaapkamer is misschien niet écht nodig; 
❖ Cv-ketel tijdig bijvullen en ontluchten… 

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

 

We verloten 3 attenties onder de goede inzenders van deze puzzel. 
Oplossing vóór 3 november 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!!!!!  
  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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UITSLAG PUZZEL OKTOBER 

 
 
 
 

Frits Bernards 
Jos van de Weegh  Henk Janssen 

 
 

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 co-
rona-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. 
 

 

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°. 

  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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KERSTVIERINGEN 2022 IN DE RUCHTE. 

Op dinsdag 13 december en woensdag 14 december.  
Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd.  
De vieringen zijn op beide dagen hetzelfde.  
Aanvang 14.00 uur.  
Er wordt een Kerstgedachte uitgesproken. “De Nagalm” verzorgt samen 
met Simone Slegers de muzikale omlijsting.  
In de pauze wordt u een worstenbroodje met een kop koffie/thee aange-
boden.  
Na de pauze treedt Simone alleen op.  
We hopen op een sfeervolle bijeenkomst.  
Die willen we afsluiten met het verloten van de kerststerren én met het 
uitdelen van een lekkere traktatie. 
We willen graag weten op welke dag en hoeveel mensen er komen. 
Daarom kunt u gratis deze kerstvieringkaartjes afhalen op:  
Maandag      21 november van 11.00 uur tot 12.00 uur  
Donderdag  24 november van 14.00 uur tot 15.00 uur  
Of aanmelden via  kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
Francien Boots    0493 - 493 738 
Marjan Verdouw  0493 - 492 546 
Hennie Vossen    0493 - 494 541 
 

Puzzel: Wie is deze kerstman????? 
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VERSLAG OPENING VERENIGINGSJAAR 

De opening van het verenigingsjaar was een gezellige middag.  
Koor De Nagalm zong drie liedjes uit hun eigen reper-
toire en samen met Marie Christien nog twee mooie 
liedjes. De zaal veranderde in sfeerlicht.  
Daarna opende Marie Christien haar koffer met  
muzikale cadeautjes zoals zij ze noemde.  
Heel sfeervol en met zoveel warmte gezongen. 

In de pauze zorgden de gastvrouwen met hulp van het bestuur voor de 
koffie met een stuk vlaai.  
En wéér ging de koffer van Marie Christien open met nog veel meer 
mooie liedjes.  
Op het einde van de middag hadden wij ook nog een cadeautje.  
De jarige An van Eijk verraste ons met een mooi Brabants verhaal.  
Daarvoor beloonde de zaal haar met een “Lang zal ze leven”.  
Ter afsluiting wenste de voorzitter iedereen “Wel thuis.” 

 

KBO-BESTUUR  

 Huidige bestuur KBO-Someren-Dorp: zittend v.l.n.r.:  
 Cor van de Sande, Pieter Cattenstart, Henny Goossens en  
 Frans van Stiphout; Staand v.l.n.r.: Jo Sleegers, Henny Claessens, 
Liesbeth van Doorn en Hennie Vossen. 
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COLLAGE OPENING VERENIGINGSJAAR 
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ALZHEIMER CAFÉ 4 OKTOBER 

Dementie, rouw en verlies: een moeilijk thema. 
Dat bleek wel bij het Alzheimer Café Peelland van 4 oktober.  
Ruim veertig mensen waren voor dit onderwerp naar De Beiaard  
gekomen. Gespreksleidster Hannie Derksen ging voor de pauze in ge-
sprek met de Astense Irene Kersten. Zij mag intussen met recht  
een professionele deskundige genoemd worden. 
Het gesprek samengevat: 
Bij een ernstige gebeurtenis heeft dat niet alleen gevolgen voor de eerst 
betrokkene. Ook partner, kinderen, vrienden, collega’s, werkgever e.a. 
zijn in meerdere of mindere mate betrokken bij de verwerking van het 
trauma of het verwerken van verlies. De vraag “Hoe ga je om met ern-
stige gebeurtenissen?” heeft dan ook niet een eenduidig antwoord. Elke 
persoon - mede afhankelijk van de relatie - reageert anders.  

Ook het te horen krijgen van de diagnose “dementie” kun je beschouwen 
als een ernstige gebeurtenis. Die kan enerzijds duidelijk zijn (‘Nou snap 
ik de reacties of het gedrag van mijn partner’), anderzijds roept het veel 
vragen op: ‘Wat komt er op ons af? Hoe moeten we hiermee omgaan?’. 
Een voor iedereen passend stappenplan hoe met deze zaken (rouw, ver-
lies, dementie) om te gaan, is er niet. Wel kun je in zijn algemeenheid 
stellen: “Praat er met elkaar over, steun elkaar, toon begrip en geef 
ruimte aan ieders eigen manier van verwerken. Laat de rouwende zien 
dat je er voor hem/haar bent, ga ernaar toe met een pannetje soep, bied 
aan het gras te maaien of vraag of je iets kunt doen”, aldus Irene. 
En vergeet de (klein)kinderen niet. Ook zij hebben vragen en emoties bij 
het doodgaan van opa of oma en bij het zien van het dementieproces. 
Ga met hen het gesprek aan in begrijpelijke taal. (Prenten)boeken kun-
nen daarbij een hulpmiddel zijn. 

Een greep uit de prangende vragen van ‘na de pauze’:  
* Hoe komt het toch dat een persoon met dementie vervelend, snau-
wend en zelfs agressief kan zijn naar de naaste mantelzorger en als een 
blad aan een boom kan omslaan als er iemand anders binnenkomt? 

* Waarom is een dagbesteding voor de ene persoon een geweldige op-
lossing en is een ander persoon er met geen stok naar toe te krijgen? 

* Een persoon met dementie gaat ook een “rouwproces” in of kan met 
het overlijden van een dierbare te maken krijgen. Hoe beleeft die dat? 
 

Eenieder zal dit anders ervaren. Liefde, begrip, geduld, ruimte en tijd zijn 
sleutelwoorden bij ieders persoonlijke ervaring en verwerking…  
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SIXTIES SUNDAY M.M.V. FUNTAIN OP 11 DECEMBER. 
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VRAGENVUUR MET:  

Naam: Riek Leenders-van Deursen;  
geboren in Asten in 1954. 
Van wie bende gij dr inne: Piet en Maria 
van Deursen-van den Biggelaar uit Mierlo. 
Mijn ouders zijn in 1969 van Asten naar 
Someren verhuisd.  
Getrouwd met: Martien Leenders; 
2 kinderen, een zoon en een dochter.  
Op mijn 25e ben ik met Martien getrouwd 
en zijn we in Bakel gaan wonen.  
In oktober 2020 is mijn man overleden.  
Ik was niet meer gelukkig in ons huis in 
Bakel. Omdat mijn broers en zussen rond 
Someren wonen, ben ik hier terug gekomen.  
De Merelstraat kende ik al omdat daar familie heeft gewoond. 
Hobby’s: Alles wat met handwerken te maken heeft. 
Mooiste in het leven: Was de geboorte van de kinderen,  
Het ergste was Martien verliezen. 
Perfecte dag. Als ik niet de hele dag alleen ben. 
Wat doe je bij de KBO: Ik ben gastvrouw en val af en toe in op de 
maandagmorgen of donderdagmiddag om De Huiskamer draaiende te 
houden. 
Hoe kom je bij de KBO terecht: Via internet om te kijken waar ik bij kon 
horen. 
Wil je nog iets kwijt: Ik ben bij de KBO gegaan en bij Vrouwen van Nu 
en ga iedere donderdag jeu de boulen, om mensen te ontmoeten en 
contacten te leggen. 
 

 

Ik hoop dat ik over  
een jaar kan zeggen:  
“Ik heb het goed gedaan om  
te verhuizen naar Someren!” 
 
 
 
Trudy & Marjan.  
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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
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