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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 vrijdag 2 december. 
  

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

donderdag 24 nov Kaartjes ophalen Kerstviering 14.00 – 15.00 uur 

maandag 05 dec Kienen 13.30 uur 

donderdag 08 dec Wandelen 09.30 uur 

zondag  11 dec Sixties Sunday Live 16.00 uur 

dinsdag 13 dec Kerstviering 14.00 uur 

woensdag 14 dec Kerstviering 14.00 uur 

woensdag  21 dec Bloemschikken Kerststukjes maken 10.00 uur 

donderdag 22 dec Wandelen 09.30 uur 

maandag 02 jan Nieuwjaarsreceptie 09.30 uur 

dinsdag 10 jan Ontspanningsmiddag met Golde Liesjes 14.00 uur 

zondag  15 jan Liederentafel 14.00 uur 

donderdag  26 jan Uit Eten 18.00 uur 

ENERGIETIPS 

❖ Website Rijksoverheid: www.zetookdeknopom.nl  
❖ Daar staan diverse tips erg uitgebreid beschreven + besparing/jaar.  
❖ Maar ook VENTILEER dagelijks je huis/appartement/kamer. 
❖ Een elektrische deken omslaan helpt en verbruikt weinig energie. 

http://www.zetookdeknopom.nl/
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VAN HET BESTUUR 

Het is weer herfst. Een van de mooiste jaargetijden van het jaar, vind ik. 
Allerlei mooie kleuren strelen onze ogen. Paddenstoelen in alle maten 
en tinten, bladeren die soms nog groen zijn en soms oranje, geel, bruin.  
Als een klein kind kan ik soms nog heerlijk door die knisperende bla-
deren lopen en ervan genieten. Vooral als er een kleinkind bij is, dat zijn 
verwondering van al dat moois soms zo puur kan uiten. Kippenvelmo-
mentjes. 
En dat de blaadjes vervolgens veelvuldig van de bomen vallen moeten 
we dan maar op de koop toe nemen.  
We moeten –als we kunnen- toch maar gewoon genieten van de kleine 
dingen in een boze wereld! 
 

Tot nu toe hebben we nog een hele mooie maand oktober gehad en no-
vember heeft ook nog goed ingezet.  
De natuur gaat in ruste. En dat is goed. Wij trekken ons ook meer terug 
in onze huizen. Tijd voor ons als KBO om de mensen toch weer te mobi-
liseren en uit hun stoelen te krijgen om leuke dingen met elkaar te bele-
ven.  
 

Zo hebben we in december weer onze gebruikelijke kerstvieringen met 
optredens van De Nagalm en Simone Slegers. 
En op zondag 11 december zingt “onze Cor” weer de sterren van de he-
mel in Sunday Sixties Live met medewerking van de band Funtain.  
Ik hoop jullie op een van deze dagen weer te ontmoeten.  

Maar eerst komt de Sint nog bij ons langs. 
Benieuwd wat die ons nog zal brengen…. 
 

Henny Claessens, Secretaris  
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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 Slegers alleen op.  
We hopen op een sfeervolle bijeenkomst. Die willen we afsluiten met het 
verloten van de kerststerren én met het uitdelen van ‘n lekkere traktatie. 
 

We willen graag weten op welke dag en hoeveel mensen er komen. 
Daarom kunt u gratis deze kerstvieringkaartjes afhalen op: 
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 of op 
maandag 09.30 -11.30 uur in De Huiskamer bij Hennie Vossen. 
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

†Mevrouw Toos van Bree – Ramaekers 

 Ter Hofstadlaan 273 05 sept 2022 

† Mevrouw Mariet Kanters – van de Laar 

 Wilhelminaplein 26 B 28 okt 2022 

† De heer Piet Hikspoors 

 Sonnehove 117 07 nov 2022 

 Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

Mevrouw Drina Lemmen – Stienen Singel 7 

Mevrouw Nelly Vos – van de Laar Waalseweg 12 

Mevrouw Irene Oijen Binnenhof 1 

De heer Jan Peters Kanaalstraat 53 

De heer Piet Peters Postelpark 6 

Echtpaar Mari en Annemie van Kilsdonk – Rutjens Kerkstraat 58 

Echtpaar Bart en Henriëtte Hendriks – Daniëls Wolfsveld 64 

Mevrouw Mia Steuten – Boelens Postel 14 

 
 

OPROEP OM E-MAILADRES DOOR TE GEVEN  

Het is een trend om informatie steeds meer digitaal met u te 
delen. Ook de KBO komt hier niet onderuit. 
 
Neem bijvoorbeeld de declaratie (restitutie) van de KBO-con-

tributie bij enkele zorgverzekeringen. Zie pagina 11.  
 

Deze kan uitsluitend digitaal worden gedeclareerd.  
U ontvangt daarom in het nieuwe verenigingsjaar een  
digitale nota voor de contributie van ons.  
 

Wij verzoeken u ons uw e-mailadres door te geven aan: 
ledenadm.kbo.sd@gmail.com 

 

Vriendelijk bedankt, 

Bestuur KBO Someren-Dorp.  

mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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VOORDEUR DE RUCHTE VERNIELD.  
DE POLITIE STAAT VOOR EEN RAADSEL 

Maar wij niet. 
Misschien weet u het nog. Een paar maanden ge-
leden stond er in ons KBO-blad een oproep aan de 
“jongere ouderen” om hun verantwoordelijkheid te 
nemen. Dit ten aanzien van de “Somerense  
gemeenschap”, met name vooral voor die clubs of 
verenigingen, die te maken hebben met ouderen, 
o.a. het seniorenkoor “De Nagalm”. 
 Nou, dat hebben we geweten. 
In de vakantiemaand augustus vond er een ware stormloop plaats op de 
Ruchte van mensen die zich op wilden geven als lid van het koor…. 
Dat van die voordeur is gelogen en dat van die stormloop ook…. 
De mensen die wij hadden willen bereiken, gaven geen gehoor en wij 
verwachten dan dat het straks te laat is…… Gemiste kans, jammer. 

Dus lieve mensen, denk er nog eens over na om toch een bijdrage te 
doen bij deze activiteit van de KBO, het Seniorenkoor. 

Wij zouden heel blij zijn met een aantal nieuwe leden…. 
Frans Verberne, penningmeester van “De Nagalm”.     0493-491 185 

 

WIST U DAT … 
→Zowel ’t Buukske van januari, de ONS, het jaarprogramma 2023 maar 

ook de welbekende peperkoek worden bezorgd rond 21-23 december. 
→Vanwege de hoge energie- en personele kosten de prijs voor het diner  

per 1 januari 2023 € 25,00 gaat bedragen. 
→We op 19 januari 2023 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. 
→De Gezellige Uurtjes weer zijn begonnen met hun toneelstuk oefe-

nen? De uitvoeringen zijn gepland op 19 en 20 april 2023. 
→De vrijwilligersmorgen wordt gehouden in februari 2023. 
→U wachtwoorden beter bij elkaar bewaart op ‘n voor u bekende plek. 
→Er mooie foto’s van het optreden van Wim Daniëls staan op websites 

https://www.kbo-somerendorp.nl/wim-daniels/  en ook  
https://siris.nl/fotoalbums. In het volgende Buukske een verslag en 
foto’s van het humorvolle optreden. 

→Elke dinsdag en/of donderdag om 13.30 uur bij Pathé prachtige films 
worden vertoond. Vanaf € 8,50 inclusief koffie/thee met iets lekkers!  

https://www.kbo-somerendorp.nl/wim-daniels/
https://siris.nl/fotoalbums
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HALLO MENSEN / WANDELAARS 

We hebben nog steeds plaats in de wandelgroep van de KBO. 
Een van de laatste keren hebben we maar met 3 personen gewandeld, 
waarvan Harrie Aarts de gelukkige was die door twee begeleiders als 
een VIP behandeld werd.  
 
U snapt het al. Na de corona duurde het toch nog een tijdje voordat de 
groep weer een beetje aangevuld was.  
We wandelen nu met maximaal 10 mensen…. 

 
Dus…… ben je nog een beetje fit, kom mee-
wandelen. Anders als het zo slap blijft, dan 
moeten we er mee gaan stoppen. We hopen 
uiteraard dat dit niet het geval is. Het was altijd 
een hele gezellige club. We snappen dat er af 
en toe mensen wegvallen i.v.m. de gezondheid 
c.q. leeftijd.  
Maar we hebben toch nog genoeg leden die 
wel kunnen wandelen…? 

 
Geef je op bij Trudy Hasselman: tf.hasselman@gmail.com  
Hopelijk komen er enkele mensen bij, zodat het na het wandelen ook 
nog gezellig is in de Ruchte voor wat “nabuurten” bij een lekker bakje 
koffie. 
 
Wandelgroep begeleiders KBO, 
Hans Kastelijn en Trudy Hasselman..  
  

mailto:tf.hasselman@gmail.com
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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 af-
spraak 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 14/15 graden zetten. 
’s Morgens aanzetten een ½ uur vóór je opstaat en begin dan op 18°. 
 

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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COLLECTIEVE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING 

Voor 2023 heeft KBO-Brabant met drie zorgverzekeraars collectieve 
contracten afgesloten. Het gaat om CZ, VGZ en Zilveren Kruis (via 
AON= een internationale assurantiemakelaar).  
 

Een premiekorting op de basisverzekering is vanaf 2023 wettelijk niet 
meer toegestaan, maar korting op de aanvullende verzekering is nog 
steeds mogelijk bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Dit is hard nodig want 
naar verwachting zullen de premies van zowel de basisverzekering als 
de aanvullende verzekeringen stijgen. De premie van de basisverzeke-
ring gaat per 1 januari 2023 maandelijks zeker omhoog. Hoeveel? 
Gelukkig gaat de zorgtoeslag ook omhoog. Op 12 november zijn de pre-
mies en vergoedingen door de zorgverzekeraars bekend gemaakt. 
 

Contributieteruggave bij CZ en VGZ (mits aanvullend verzekerd) 
Als leden zich via het collectief van KBO-Brabant aanvullend verzekeren 
bij CZ en VGZ krijgen zij bovendien jaarlijks hun contributie terug.  
Bij VGZ geldt dit voor de aanvullende verzekering VGZ Zorg: Goed, Be-
ter en Best. Bij CZ uitsluitend als de “Aanvullende Verzekering Leden” 
wordt afgesloten. 
Zie ook pagina 7: oproep e-mailadres. 

 

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. In dit Buukske staan er meer… 
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WIE VAN DE 3 HEEFT DEMENTIE? 

Op dinsdag 6 december is er de  
Jubileumvoorstelling vanwege 5 jaar 
Alzheimer Café Peelland.  
 
Vanaf 19.00 uur inloop. 
Aanvang 19.30 uur. 
Einde-20.30 uur.  
 

Een vrolijke clowneske voorstelling 
door Theater aan de Lijn.  

Twee zussen en een broer, alle drie op leeftijd, proberen te ontdekken 
wie dementie heeft. Het wordt een vrolijke, clowneske voorstelling.  
Een aanrader! 
Kaartjes zijn gratis te verkrijgen via alzheimercafepeelland@gmal.com. 
Men krijgt na afloop 1 consumptie en er is gelegenheid om na te praten. 
Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. 
  

mailto:alzheimercafepeelland@gmal.com
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ONTSPANNINGSMIDDAG DINSDAG 10 JANUARI 2023 

Op dinsdag 10 januari 14.00 uur 
komen De Golde Liesjes uit America (jawel!) optreden in de Ruchte.  
De toegang is gratis! Wel is het gewenst u van tevoren op te geven.  
We maken er als vanouds ‘n gezellige middag van. 
 
KAARTUITGIFTE voor De Golde Liesjes +  
kaartverkoop voor Liederentafel en Expo: 

maandag 12 december van 11.00-12.00 uur 
donderdag 15 december van 14.00-15.00 uur 

Na de kaartverkoop kunt u zich aanmelden via mail 
 kbo.someren.activiteiten@gmail.com  of 
 Francien Boots    0493 - 493 738 

Marjan Verdouw   0493 - 492 546 
Hennie Vossen    0493 - 494 541of op  
maandag 09.30 -11.30 uur in de Huiskamer bij Hennie Vossen. 

  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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LIEDERENTAFEL 15 JANUARI 

Zondagmiddag 15 januari 14.00 uur zijn 
weer liederentafels gedekt!  
We kleden de Huiskamer in de Ruchte gezel-
lig aan, zodat u een leuke middag kunt bele-
ven. We hopen weer op een grote opkomst!  

Frans Cuunders zal tal van bekende liedjes ten gehore brengen. Ook 
heeft hij een prachtige PowerPointpresentatie gemaakt met de liedtek-
sten erbij, zodat u naar hartenlust mee kunt zingen. Er liggen lijsten met 
liedjes klaar, zodat u zelf een lied kunt aanvragen. 
Carien Cranenbroek is gevraagd om het geheel te begeleiden.  
Kosten: € 2,00 inclusief koffie/thee. Voor niet leden € 5,00.  
Bij voorkeur innen wij dit van uw rekening. 

KAARTVERKOOP zowel Liederentafel + busreis Expo + uitgifte 
kaartjes voor De Golde Liesjes: 

maandag  12 december van 11.00 - 12.00 uur 
donderdag 15 december van 14.00 - 15.00 uur  

Na de kaartverkoop kunt u zich aanmelden via mail  
kbo.someren.activiteiten@gmail.com  of  
Francien Boots    0493 - 493 738 
Marjan Verdouw  0493 - 492 546 
Hennie Vossen    0493 - 494 541 of op 
maandag 09.30 -11.30 uur in de Huiskamer bij Hennie Vossen. 

  

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

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com


15 

BUSREIS NAAR SENIORENEXPO VELDHOVEN 2023 

Donderdag 19 januari gaan we met een bus naar de Seniorenexpo in 
Veldhoven. 
09.00 uur vertrek bij de Ruchte; 15.00 uur vertrek bij de Expo. 
De kosten zijn 7 euro inclusief entree en busreis. 
Bij voorkeur innen wij dit van uw rekening. 
 

KAARTVERKOOP voor zowel busreis Expo +Liederentafel +   
uitgifte kaartjes voor De Golde Liesjes: 
maandag  12 december van 11.00 - 12.00 uur 
donderdag 15 december van 14.00 - 15.00 uur  

 
Na de kaartverkoop kunt u zich aanmelden via mail  
 kbo.someren.activiteiten@gmail.com  of 
 Francien Boots    0493 - 493 738 

Marjan Verdouw  0493 - 492 546 
Hennie Vossen    0493 - 494 541 of op 
maandag 09.30 -11.30 uur in de Huiskamer bij Hennie Vossen. 

  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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VERSLAG EXCURSIE MOLEN D’N EVERT OP 26 OKTOBER 

Allereerst werden we hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee 
met een lekker koekje. 
 

Daarna legde Ton Vinken, de beheerder, de geschiedenis uit van de 
molen. Deze leidt terug tot in de 14e eeuw. Er zijn papieren uit die tijd 
gevonden over de molen. Eerst stond de molen aan de Muldersweg 
(vandaar nog de straatnaam) en daarna aan Sluis 11 om tenslotte te 
eindigen op de huidige plek. Het is een zgn. “halfopen standerdmolen”, 
omdat hij op een standaard staat. 
 

Vervolgens kregen we uitleg over de 
molen door Riekus Meijering. We 
werden rondgeleid in en om de mo-
len en kregen te horen hoe ingeni-
eus een molen in elkaar steekt. In-
drukwekkend hoe men de werking 
ervan vroeger zodanig bedacht 
kreeg dat er als eindresultaat meel 
uit komt. En dat de wieken daarvoor 
“op de wind” moeten staan. Daarvoor draait het bovenste gedeelte van 
de molen mee. Het was destijds erg zwaar werk maar door de tijd heen 
werden zodanig aanpassingen gedaan dat de molenaar niet meer zo-
veel sjouwwerk had en er niet zo snel van volle meelzakken moest wor-
den gewisseld. Kortom, het is een mooi staaltje vakwerk.  
 

Rondom de molen is ook nog van alles te be-
wonderen zoals een mooie weide, waar de na-
tuur volop bloeit en groeit. En een museum waar 
een verzameling molen-gerelateerde dingen te 
zien zijn.  
 

In de zomertijd is er soms ook wat te koop.  
Zoals jam, appelmoes, pannenkoekenmeel en 
notenolie. Alles gemaakt op grootmoeders wijze. 
Het is de moeite waard om eens een bezoek te 
brengen. Ze zijn elke woensdag- en zaterdag-
middag open van 13.00 uur – 17.00 uur. 

 

Met dank aan Ton, Riekus en alle vrijwilligers namens de excursiegroep. 
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BIJEENKOMSTEN ROUW EN VERLIES 

Het afscheid van een dierbaar iemand verandert je le-
ven. De recente themamiddag maakte duidelijk dat er 
veel behoefte is aan handvatten en het delen van erva-

ringen.  
Reden genoeg voor Onis Welzijn om in januari 2023 bijeenkomsten te 
organiseren over dit thema. Bedoeld voor mensen die een dierbare heb-
ben verloren. Gedurende 4 bijeenkomsten ga je samen met lotgenoten 
aan de slag met je eigen rouw en verlies.  
 

Noëlle Loomans en Marlies van den Boomen zijn de professionele bege-
leiders van deze bijeenkomsten. Verschillende onderdelen van het rouw-
proces komen aan bod. 
Daarnaast sluiten we aan bij de behoefte en vragen van de deelnemers. 

 

Aanmelden: De kosten zijn 60 euro voor vier bijeenkomsten. De bijeen-

komsten vinden plaats op 12 en 26 januari en 9 en 23 februari 2023 van 

14:30 – 16:30 uur. (de locatie wordt nog nader bepaald) 

Aanmelden kan vóór 15 december bij: 

Ria Kandelaars 06-3826 6670 of r.kandelaars@oniswelzijn.nl  

Er kunnen minimaal 10 en maximaal 12 personen deelnemen.   
Misschien is automaatje een oplossing voor eventueel vervoerprobleem.  
 

Zorg dat de vaatwasser / wasmachine / droogtrommel niet half leeg is. 

Probeer een eind te wandelen / wat te bewegen om warm te worden. 

Bezoek activiteiten van de KBO en doe mee! 

Doe lampen uit op plaatsen waar je die niet nodig hebt of niet hoeft te 
zijn. Ook al is dat voor een half uurtje. Het wordt een goede gewoonte. 

Bespaar energie door ledlampen te gebruiken. Vervang oude lampen. 

Probeer niet langer dan 5 minuten te douchen. 

Apparaten die warm worden of warmte nodig hebben, verbruiken altijd 
veel energie. Ga er daarom verstandig mee om.  

mailto:r.kandelaars@oniswelzijn.nl
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PUZZEL DECEMBER 2022 

 

 
 
 

We verloten 3 attenties onder de goede inzenders van deze puzzel. 
Oplossing vóór 6 december 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 NOVEMBER 

 
 
 
 
 
 

Henny ’t Lam    Bea Maas    Piet van de Ven 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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Horizontaal: 1 riv. in Frankrijk; inheemse kraai; bergspleet - 2 verdikte 
huid; smakelijk; zwaardwalvis - 3 dakbedekking; Ierland; bereide dieren-
huid; ontastbare stof - 4 dood dier; bagger; adellijk persoon - 5 ongevuld; 
grote papegaai; draagdoek - 6 Europees Kampioenschap; rustteken; 
voorwerp; pl. in Limburg - 7 een weinig; riv. in Frankrijk; voldoende - 
8 nummer; postscriptum; dwergplaneet; editie; pl. in Flevoland - 9 op de 
wijze van; op alle plaatsen; licht dronken; dof - 10 deel v.e. geweer; hoge 
grassoort; revanche - 11 ingeving; bloeimaand; snijwond; Engels bier - 
12 zo-even; via; gauw; dit is. 

Verticaal: 1 opstootje; gering; vrouwtjesaap - 2 mannelijk persoon; eik-
schiller; bergplaats - 3 brandstof; Balt; verfplank - 4 Nieuwe Testament; 
Europese taal; broer van Kaïn - 5 Bijbelse priester; snelle gang; Zuid-
Amerikaans lastdier - 6 boomvrucht; spoorstaaf; voorteken - 7 welpenleid-
ster; benzineblik; jong varken - 8 peuter; grens; opgooi - 9 barenspijn; lo-
terijspel; op een keer - 10 schreeuw; gapen - 11 Engelse edelman; water-
vogel; deel v.e. trap - 12 toetsinstrument; katachtig roofdier; reeds - 13 in 
orde; brede laan met bomen; deel v.e. platenspeler - 14 stadium; vrees; 
afgeronde steen. 

 

Op zondag 11 december a.s.  

alweer de 4e Sixties Sunday Live. 

 

Na de succesvolle eerdere  

concerten nu een Sixties/Seventies 

band die al jaren bestaat en ons zal 

trakteren op heerlijke muziek.  

 

Tot zondag 11 december  

16.00 uur.  

 

“Keep on rockin”. 
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AFSLUITING FIETSEN MET DE KBO IN 2022 

In oktober hebben we de laatste tocht in 2022 verreden. We hebben dit 
seizoen in tototaal 14 fietstochten kunnen verrijden. Uit de reacties die 
we links en rechts gehoord hebben, was men zeer te spreken over de 
verreden tochten. Gedurende het fietsseizoen begroetten we een groot 
aantal nieuwe deelnemers. Gemiddeld namen aan de 30 km. tochten 23 
personen deel en aan de 50 km. tochten 24 personen.  
We hopen in 2023 op dezelfde voet door te gaan.  
Namens de fietswerkgroep bedankt voor uw deelname. Foto’s van de 
tochten zijn te zien op de KBO-website. 
 

Hierbij ‘n verslag van onze 50 km. tocht richting Milheeze op 19 oktober. 
Via de rondweg gaan we het ka-
naal over en via Weivelden rich-
ting Oostappen, waar we bij het 
oude Boerenbondsgebouw een 
korte stop hebben om te drinken 
en enkelen warmen ook de han-
den op. Op de etappe naar Vlier-
den en Bakel genieten we van de 
prachtige herfst in het bos.  

Dan komen we aan bij de familie Freriks in Milheeze. We worden erg 
hartelijk ontvangen en uitgenodigd om binnen de lunch te gebruiken. De 
koffie en een heerlijke kop soep staan klaar. Na de lunch wordt ook nog 
een drankje ingeschonken waarvan we erg genieten. Maar aan alle 
leuke dingen komt een einde. Nadat Hans de familie Freriks heel harte-
lijk heeft bedankt voor zoveel gastvrijheid, worden we tot slot nog even 
uitgezwaaid. Het was geweldig.  
We vervolgen de route naar Deurne en Vlierden, waar we nog een laat-
ste stop hebben bij ‘t gerenoveerde Roompotpark “De Peel”, voorheen 
Bospark “De Bikkels”. Hier hebben we nog een gezellige nazit waarbij 
het bekende donatiezakje weer rondgaat. 
Ook worden er wederzijdse dankwoorden uitgesproken voor het afgelo-
pen goed georganiseerde fietsseizoen, waarbij vooral gezelligheid en 
veiligheid voorop stonden. Daarna nog het laatste stukje, via Ommel en 
Asten weer terug over de brug naar Someren. 
 

De data van alle tochten in 2023 staan in het jaarprogramma 2023 van 
de KBO Someren-Dorp. Maar raadpleeg altijd ook ’t Buukske. 

Namens de fietswerkgroep, 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 
Willie Jonkers      C.O. williejonkers@gmail.com 06-5582 6270 

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 
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