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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 ingezonden  
verslagen niet te plaatsen als daar inhoudelijk aanleiding voor 
bestaat. Ook zouden artikelen wegens plaatsgebrek of om an-
dere 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 492368 
Jan Vossen Markt 2 5711 GD 0493 494541 
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4E 5711 XG 0493 844759 
 

Postadres KBO Someren-Dorp:  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20   5711 GP  0493 494664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
 

Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdens-
berichten en opzeggingen kunt u contact opnemen met: 
Francien Boots, Floreffestraat 36  5711 AD 0493-493738 
 t.boots@upcmail.nl  
 

Kopij voor het volgende nummer vóór 19 juli 2019. 

 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:t.boots@upcmail.nl
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AGENDA 

10 juni  t/m 14 juni 5-Daagse reis Noord-Holland 
Donderdag 13 juni Wandelen ................................ 09.30 uur 
Woensdag 19 juni Fietsen 50 km .......................... 10.00 uur 
Woensdag 26 juni Scootmobielen......................... 14.00 uur 
Donderdag 27 juni Wandelen ................................ 09.30 uur 
Donderdag 27 juni Uit eten in het Zunneke ........... 18.00 uur 
Maandag    1 juli Kienen ..................................... 14.00 uur 
Woensdag   3 juli Fietsen 30 km .......................... 13.30 uur 

Woensdag 10 juli Gespreksgroep ........................ 10.00 uur 

Woensdag 17 juli Fietsen 50 km .......................... 10.00 uur 

Vrijdag  26 juli Picknick ................................... 10.30 uur 
Woensdag 31 juli Scootmobielen......................... 14.00 uur 
Maandag   5  aug Kienen ..................................... 14.00 uur 

Woensdag  7  aug Fietsen 30 km .......................... 13.30 uur 

Donderdag 15 aug Bedevaart Ommel ................... 14.30 uur 
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VAN DE REDACTIE 

Zo! Alweer het laatste Buukske vóór de vakantieperiode. 
Dat wil zeggen een dubbel maandnummer. Of hoe noem je een 
maandblad dat niet écht dubbel zoveel pagina’s telt, maar wél 
een inhoud kent die over 2 maanden is uitgespreid.  
En dan vooral de activiteiten die er toch nog in deze 2 zomer-
maanden juni en juli worden georganiseerd. Vooral voor de 
thuisblijvers. Zoals de Picknick op vrijdag 26 juli. 
Nu ik dit zo schrijf, realiseer ik me dat voor velen van ons een 
vast ritme van werken, weekend vieren en op vakantie gaan, 
helemaal niet vanzelfsprekend meer is. 
Ze zeggen: “Jullie hebben altijd vakantie.” En daarbij dan met 
een schuine, ietwat jaloerse blik ons van harte onze welver-
diende pensioentijd gunnen. Al is het pensioen op rantsoen. 

Velen van ons trekken er door het jaar heen nog altijd graag op 
uit. Met de sleurhut bijvoorbeeld, zoals Jan en Hennie Vossen 
hebben genoten in “La Douce France”. 
Of zoals ikzelf! Als dit Buukske kant en klaar naar de drukker 
is, ga ik met Lief een paar weken Polen verkennen. Nu kan het 
nog, houd ik mezelf voor. Morgen kan het anders zijn, maar 
daar moesten we maar niet te veel of te lang bij stilstaan. 
Nu ik me intensiever met onze KBO mag bezighouden, besef ik 
weer wat een belangrijke rol een vereniging kan spelen in de 
samenleving. En wat er komt kijken om alle voorkomende 
werkzaamheden te regelen. Hoeveel mensen er betrokken zijn. 
Hoe klein ook, elke rol, elke bijdrage past in een groter ver-
band. Samenwerken als sterk-verbindend element.  
Kleinschalig in het gezin, de vereniging, de gemeente…  
Grootschaliger in provincie, ons mooie Nederland of grensover-
schrijdend in Europa en de wereld. Dat doet me denken aan de 
veelzeggende uitspraak: “Vroeger was mijn dorp de wereld.  
Nu is de wereld mijn dorp!” 
Geniet van de zomer! Doet de redactie ook! 

Hans van den Einden  
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen… 
 

† Mevr. Dieny van Brussel-Houtakkers, 
 Kommerstraat 48,         op 24 april 2019 
 

† Mevr. Cor Rooijmans-Hurkmans, 
 Sonnehove 353          op 25 april 2019 
 

† Dhr. Piet Martens 
 Postelstraat 10A  op   6 mei 2019 
 

   …Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 Mevr. Tiny van der Vleuten, Floreffestraat  105 
 Mevr. Francien van Asten, Kerkstraat   10G 

 
JUBILARISSEN 

Deze periode zijn geen jubilarissen aangemeld. 
 

JUBILEA EN DERGELIJKE 

Bent u lid van de KBO Someren-Dorp en viert u binnenkort uw 
40-, 50- of 60-jarig huwelijksfeest, kloosterfeest of wordt u 90 
jaar, dan kunt u dat voor plaatsing in ’t Buukske doorgeven 
aan het redactieadres. 
Mocht u andere belangrijke gegevens geplaatst willen zien, 
geef dit dan tijdig aan ons door.  
 
  



6 

WIST U DAT… 

→ het menu in het Zunneke op 27 juni een verrassing is. 

→ er niet gewandeld wordt op de donderdagen 11 en 25 juli  

en evenmin op donderdag 13 augustus. 

→ we weer gaan PICKNICKEN op vrijdag 26 juli om 11.00 u. 

→ het wandelen weer start op donderdag 29 augustus. 

→ de dagreis naar Boskoop op 12 september is.  
Nadere gegevens in ’t Buukske van augustus… 

→ u terecht kunt voor vragen over computer of  
tablet bij Peter de Groot, 0493-440266.  

→ de opbrengst van de RABO-Clubkascampagne voor onze 
  KBO weer méér dan welkom is. Weet u welk bedrag?  
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VERSLAG BEZOEK DAF MUSEUM 16 MEI 2019 

Klokslag 12.30 zet een stoet van 6 auto’s zich in beweging.  
Ieder gevuld met 4 personen. Op naar Eindhoven! 
In amper 20 minuten arriveren wij bij het museum aan de Ton-
gelresestraat. Een parkeerplek vinden in de buurt is geen pro-
bleem. Rond het Eindhovens Kanaal kun je aan weerszijden 
voldoende gratis parkeerplekken vinden. 
Binnen worden wij allerhartelijkst ontvangen en nadat iedereen 
zijn jas in de garderobe heeft opgeborgen, kan de rondleiding 
beginnen. In 1½ uur vertelt onze gids ons alles over het ont-
staan van het bedrijf DAF (van Doorne’s Aanhangwagen Fa-
briek), de groei van smederij naar aanhangwagenproducent, de 
opkomst van de DAF-vrachtauto, de geboorte van het DAFje, 
rally-successen, verkoop aan Volvo, faillissement en wederop-
standing van DAF-trucks en de huidige glorieperiode als 2e 
grootste vrachtautobedrijf na Mercedes (alhoewel krantenbe-
richten ook Scania deze 2e plek toedichten!). 
Het jongenshart van menig KBO-er gaat sneller kloppen als de 
cabine van de DAF XF105 bestegen mag worden. Wie wilde 
vroeger nou geen vrachtwagenchauffeur worden!!!  
Wat een cabine, wat een techniek, wat een uitzicht…… 

Na de koffie/thee met vlaai mag iedereen nog doen en laten 
wat hij/zij wil. Velen kiezen voor het bekijken van het bedrijfs-
filmpje in het theater. Om sentimentele beelden van vroeger, 
toen wij nog jong waren, nog eens te proeven. Conclusie: wat 
moest er hard gewerkt worden in de fabriek aan de machines 
en aan het stuur van de voertuigen, vergeleken met de mo-
derne technieken van nu. 
De grondleggers Huub en Wim van Doorne hebben goed pio-
nierswerk verricht en met vakmanschap en doorzettingsver-
mogen een geweldig bedrijf opgebouwd, waar wij Brabanders 
maar al te trots op mogen zijn. Kijk maar eens naar het bedrijfs-
filmpje op hun website. 

Adriaan Swinkels 
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COLLAGE DAFMUSEUMBEZOEK 
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PICKNICK VRIJDAG 26 JULI 
 

Als onze kinderen op vakantie 
zijn - het is dan midden in de 
bouwvakvakantie- gaan wij er 
ook een dagje tussenuit. 
Het plan is om met de fietsers om 
half elf te vertrekken vanaf de 
Ruchte voor een fietstochtje, om 

vervolgens bij de Bijenhouders vereniging St. Ambrosius nabij het 
Keelven met zijn allen een bakje koffie te drinken en te lunchen. 

De mensen, die niet kunnen fietsen, worden verzocht om kwart voor 
elf achter de Ruchte te verzamelen. Dan zorgen wij dat u op de 
plaats van bestemming komt. Ook als u niet ver kunt lopen, kunt u 
toch mee. Wij zorgen voor de koffie en de lunch en samen voor de 
gezelligheid. Het duurt tot ongeveer half drie. 

U kunt zich opgeven op maandag 24 
juni tussen 11 en 12 uur in De Huis-
kamer van De Ruchte.  

Na 24 juni opgeven bij  
Francien Boots 493738 
Hennie Vossen 494541 
Marjan Verdouw 492546 
 

De kosten zijn € 4 euro per persoon.  

Marjan Verdouw. 
 

VERLENGEN RIJBEWIJS 

Voor mensen die 75 jaar worden: Gezien de lange wachttijd tussen 
aanvraag en daadwerkelijke verlenging van uw rijbewijs is het zaak 
om al minstens een half jaar van tevoren met de aanvraag te be-
ginnen. Iedereen moet dan namelijk eerst gekeurd worden. 

De keuringsarts voor rijbewijzen heeft een nieuw adres: 
Dr. A. Dekker, Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten.  
Tel. 0493-690094 
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 FIETSEN EN SCOOTMOBIELEN MET DE KBO IN 2019 

Vertrek altijd vanaf “De Ruchte”. 
 

LET OP: i.v.m. dubbel nummer staan de tochten vermeld 
tot 8 augustus. 
 

Onze 3e  50km. tocht is op woensdag 19 
juni, vertrek om 10.00 uur.  
Deze tocht voert ons richting Griendtsveen. 
We pauzeren bij Natuurpoort “De Peel” en 
bij Café “’t Ankertje” in Deurne. 
  
Onze 4e  50km. tocht is op woensdag 17 juli. 
Vertrek om 10.00 uur. Deze tocht voert ons naar Helmond. 
We pauzeren bij Palingrokerij “Rijpelaal” en bij café “ ’t Aam-
beeld” in Stiphout. 
 

Onze 4e  30 km. tocht is op woensdag 3 juli. 
Vertrek om 13.30 uur. Deze tocht voert ons naar Mierlo en we 
pauzeren bij Café “De Heuvel”.   
 

Onze 5e  30 km. tocht is op woensdag 7 augustus.  
Vertrek om 13.30 uur. Deze tocht voert ons naar Vlierden en 
we pauzeren bij Cafetaria “Martien & Tineke” .  
 

Onze 3e  scootmobiel tocht is op woensdag  
26 juni.  Vertrek om 14.00 uur.  
Deze tocht voert ons naar Someren-Heide. We 
pauzeren bij Gemeenschapshuis “De Bunt”. 
 

Onze 4e  scootmobiel tocht is op woensdag  
31 juli. Vertrek om 14.00 uur.  
Deze tocht voert ons  naar Lierop en we pauze-

ren bij Boscafé “Pastoorke van Moorsel”. 
 

Mochten de fietstochten en scootmobieltocht wegens weers-
omstandigheden niet doorgaan dan worden ze een week later 
verreden.  
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Voor wat betreft pauzelocaties: deze zijn onder voorbehoud 
i.v.m. openstelling en beschikbaarheid. 
Het aanspreekpunt voor de scootmobielers is vanaf heden de 
Hr. Geert van Lierop, Voorbeemd 5, tel. 0493-496167. 
 

Ook doet de werkgroep een oproep aan de KBO-leden van So-
meren-Dorp om zich aan te melden bij Geert als begeleider/be-
geleidster tijdens de scootmobieltochten zodat de werkgroep 
weer op volle sterkte kan functioneren. 
 

Voor verslagjes en foto’s, welke gemaakt zijn door Germelda 
Verheijen, kijk eens op onze website www.kbo-somerendorp.nl   
 

Namens de werkgroepen Fietsen en Scootmobielen,  

Hans Boerekamps. 
 

BEDEVAART NAAR OMMEL OP 15 AUGUSTUS 

Evenals andere jaren organiseren de gezamenlijke KBO-krin-
gen van Asten, Deurne en Someren op Maria ten Hemel Opne-
ming een Bedevaart naar Ommel.  
Deze wordt gehouden op donderdag 15 augustus in de kerk 
van Onze Lieve Vrouw Presentatie in Ommel.  
Aanvang 14.30 uur. 

Een nieuw misboekje wordt gepresenteerd. 
Voorganger is aalmoezenier W.Kalb van KBO-Brabant, samen 
met kapelaan H.Overbeek. Ook zijn uitgenodigd de pastores 
P.Scheepers uit Asten, 
P.Janssen uit Deurne en 
J.Zwirs uit Lierop. 
 
Iedereen, ook niet-KBO-
lid, is van harte welkom.  
Na afloop op eigen kos-
ten koffie/thee met gebak 
in café de Pelgrim. 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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CABRIOTOUR  “75-JAAR BEVRIJDING” 

We vertrekken bij Museum Klok en Peel, waar u de tentoon-
stelling Death Valley kunt bezoeken. Deze tentoonstelling ver-
beeldt -in het kader van de herdenking van 75 jaar bevrijding- 
talrijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in de Peel.  
Wist u dat maarschalk Montgomery vanuit de boerderij waarin 
nu het museum gevestigd is, destijds zijn zaken rond Market 
Garden regelde? Van hieruit rijden we door een gebied waar 

de oorlogsverhalen voor het 
oprapen liggen. Bij Sluis 11 
vonden zowel in 1940 als in 
1944 zware gevechten 
plaats. Ook de Wilhelmina-
straat en het centrum van 
Asten met hun kloosters, de 
Wolfsberg en het kasteel wa-
ren in de oorlog betrokken.  
U hoort waarom de kermis in 
Heusden werd afgelast, over 
vliegtuigcrashes, onderdui-
kerskampen en strijd. Kort 
na een stop bij Buitencen-
trum de Pelen komt de Vos-
senberg in beeld. We passe-
ren het voormalige café Het 
Eeuwig Leven aan de Meij-

elseweg, waar een heuse tankslag woedde. U hoort het ver-
haal achter het kruis van Nijssen aan de Pijlstaartweg, waarna 
we langs het in 1992 opgerichte monument in Liessel rijden en 
verder via het Rinkveld en Voordeldonk naar Ommel. Daar 
hoort u over de laatste cavaleriecharge van de Tweede wereld-
oorlog maar zeker ook over het drama rond de bevrijding.  
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CABRIOTOUR  “75-JAAR BEVRIJDING” 

Data   : De Dinsdagen 23 & 30 juli en 6 augustus 
Gids  :  Gerard Geboers 
Vertrek :  13.00 uur Museum Klok & Peel 
Stops  :  De Peelkiosk; koffie / thee en een turfplak 
     IJssalon Bacio voor een heerlijk ijsje 
Einde  : ±16.30 uur Museum Klok & Peel 
Kosten :  € 18,50 p.p. inclusief genoemde consumpties 
 

Aanmelden bij VVV Asten, Burg. Wijnenstraat 1 te Asten. 
Tel. 0493-692999 

 
 

  



15 

UIT ETEN BIJ HET ZUNNEKE 

Op donderdag 27 juni is er voor de liefhebbers weer een kans 
om samen uit eten te gaan. Voor € 18,95 krijgt u weer en heer-
lijk diner à la Zunneke opgediend. Laat u verrassen! 

Om 18.00 uur kunt u aanschuiven aan één van de gezellige ta-
feltjes.  

Opgeven bij:  

Francien Boots   493738;  

Hennie Vossen   494541 of  

Marjan Verdouw   492546. 
 
 

 

PENSIOEN OP RANTSOEN 

We hebben betaald voor waardevaste pensioenen.  
Doch plots gaat onze politiek er zich mee moeien door een 
lage rekenrente te hanteren en zelfs te dreigen met kortingen.  

Ook de Europese elite wil zich er mee bemoeien. 
Bovendien is er een groot geldcircus dat zich bemoeit met onze 
pensioengelden. 
In de pensioenpot zit meer dan 430 miljard.  
Maar er is toch ook nog inleg van miljarden aan premies.  
En het dure geldcircus gaat prat op haar beleggingskwaliteiten. 

 
De pensioenwet zou 
eerst maar eens moe-
ten worden nageleefd 
en dus het rantsoen 
vervangen door het  
fatsoen. 
 
 
Piet van den Bos  
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VRAGENVUUR VOOR ÉÉN VAN ONZE GASTVROUWEN 

Naam:  Gerda Meeuws-Elshof 
Leeftijd: 74 jaar 
Waar geboren: In Summere 
Werk/beroep: Werkte op naai-
atelier Eijsbouts, daar staat nu 
de Eijsstate. 
Getrouwd met: Leo Meeuws 
van de Slievenstraat, helaas 
overleden in 2005. We hebben 
4 kinderen, 1 zoon en 3 doch-
ters. Inmiddels zijn er 9 klein-
kinderen tussen de 10 en 22. 
Van wie bende gij der inne: 
Mijn vader was Herman Elshof 
en mijn moeder Door van de Boer.  
Hobby’s: Gastvrouw bij de KBO, wandelen, fietsen, oppassen 
bij de kleinkinderen en lekker koken voor hen. En niet te verge-
ten: borrelen, vooral met een van de schoonzonen, dan gaat 
dochterlief naar bed en samen drinken ze dan nog een wijntje / 
pilske. Héél gezellig vindt Gerda dat. Intussen heeft ze nu ook 
verstand van allerlei sporten. Bij het ene kleinkind staat ze bij 
de bak van het paardrijden en bij het andere langs de lijn van 
het voetballen…Ze heeft het er maar druk mee. 
Wat is het vervelendste of leukste wat je hebt meegemaakt 
in je leven: Het ergste is het overlijden van mijn man of als er 
iets met de kinderen of met de kleinkinderen is. 
Het leukste was de geboorte van onze kinderen en nu de klein-
kinderen. Ik kan ook genieten van de dagelijkse dingen in mijn 
leven.  
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Weinig, als ik 
toen wist, wat ik nu weet, zou ik het zo weer doen….. 
Wat is een perfecte dag voor jou: Vooral als ik lekker in mijn 
vel zit, maakt het niet uit wat ik moet doen, gewoon lekker be-
zig zijn met van alles om me heen. 
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Wat doe je bij de KBO: Gastvrouw voor allerlei activiteiten, 
o.a. bij het kienen, kaarten, biljarten, huiskamer op maandag-
morgen en donderdagmiddag, maar speciaal de Ontspannings-
middagen e.d.. Dan is het gezellig om de mensen te bedienen, 
maar we hebben het als gastvrouwen ook ontzettend gezellig 
in de keuken!!! 
Hoe ben je bij ons terecht gekomen: Na het overlijden van 
mijn man ben ik lid geworden van de KBO, gestrikt door Fran-
cien Boots, ja, die kan er wat van….. maar nooit geen spijt van 
gehad.  
Wat zou je willen veranderen binnen de KBO: Niet echt iets, 
ben best tevreden met mijn baantje bij de KBO.  
Wat wil je nog kwijt: Fijn dat de mensen steeds blijven ko-
men, zeker de mensen die komen kaarten op de maandagmor-
gen en donderdagmiddag. Hele trouwe leden…… Erg gezellig.  

Naschrift: De gastvrouwen zijn een niet te missen schakel bij alle ac-
tiviteiten van de KBO. Ze zijn er altijd en zorgen goed voor de leden. 

Ook wil ik nog even kwijt, dat Gerda voor 3 personen taart had inge-
slagen. Helaas was Marjan, mijn mede-interviewster op vakantie en 
ik kon het echt niet opbrengen om 4 stukken taart op te eten. Och, 
dan heeft ze nog wat voor de avond en de andere dag !!!! 
’t Was puik verzorgd, Gerda…… 

Trudy Hasselman  
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UIT GROOTMOEDERS KEUKEN 

Gehaktballetjes en eigen 
gemaakte tomatensaus. 
Voor de saus: 
-300 gr tomaten, 3 dl water, 
zout, halve ui, 1 kruidnagel,  
1 laurierblad, 35 gr boter,  
30 gr bloem, ietsje peper  
en wat citroensap. 
-Was de tomaten, snij ze in 
vieren en zet ze op met water 
en kruiden.  

-Kook ze gaar in 10 min en zeef ze (kruiden eruit halen).  
-Smelt nu de boter, voeg de bloem toe en verwarm de bloem  
in de boter tot het opkomt en geel ziet. 
-Roer nu goed met een garde en voeg in gedeeltes de tomaten-
saus toe. Laat de saus 5 min zachtjes doorkoken.  
-Breng nog op smaak met zout, peper en wat citroensap. 
 
Voor de gehaktballetjes: 
-500 gr half om half gehakt, paneermeel, 1 fijngesnipperde ui en 
ei. 
-Maak het gehakt aan met peper, zout en een losgeklopt ei, fijn 
gesnipperd uitje en paneermeel. 
 Kneed door elkaar en verdeel dit mengsel in 12 gehaktballetjes. 
-Haal deze door het losgeklopte ei en wentel ze door de paneer-
meel. 
-Bak ze in een koekenpan aan alle kanten bruin en gaar.  
-Nu op een schaal met de tomatensaus erbij.   
 
Dit is lekker bv. met rijst en doperwtjes en een salade.  
En nog lekkerder met een lekker wit wijntje of een koud pilske. 
 
Arda.  
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BLOEDDRUKMEETPUNT IN BIBLIOTHEEK SOMEREN  

 

Laat gratis  
uw bloeddruk meten.  

In de week van maandag 3 juni t/m zaterdag 8 juni kunt u uw 
bloeddruk laten meten in de Bibliotheek Someren. Dagelijks 
tussen 14.00 en 17.30 u. Op zaterdag tussen 10.00 en 13.00.u. 
Het is belangrijk om de hoogte van uw bloeddruk te kennen. 
Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge bloeddruk heb-
ben en daarmee een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. 
Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet maar vergroot wel de 
kans op een hart- of vaatziekte. Het kan bijvoorbeeld leiden tot 
een hartinfarct, beroerte of hartfalen.  
Uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 Neder-
landers van 30 tot 70 jaar met een hoge bloeddruk rondloopt. 
Van hen weten 2 op de 5 niet dat zij een verhoogde bloeddruk 
hebben. Dit zijn zo’n 1,2 miljoen Nederlanders.  
Daarom roept de Hartstichting op regelmatig de bloeddruk te 
(laten) meten. Als het nodig is, kunnen mensen dan tijdig maat-
regelen nemen om die weer op een gezond niveau te brengen.  
Om het meten van de bloeddruk voor iedereen toegankelijk te 
maken, richt de Hartstichting tijdelijke meetlocaties in op open-
bare plaatsen in het hele land. Bibliotheek Someren is één van 
deze locaties. De Bibliotheek ondersteunt deze oproep van de 
Hartstichting van harte!  
We zien u van 3 tot 7 juni wel ergens verschijnen tussen 14.00 
en 17.30 uur. Of anders op zaterdag 8 juni tussen 10.00 en 
13.00 uur. Ook dan kunt u nog terecht om uw bloeddruk te la-
ten meten. Gratis! 
 
 
  

https://www.hartstichting.nl/?utm_source=handtekening&utm_medium=e-mail
https://www.hartstichting.nl/?utm_source=handtekening&utm_medium=e-mail
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BESTUUR KBO SOMEREN-DORP:  kbosomerendorp@gmail.com  

Hennie Vossen  Markt 2 0493-494 541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20 0493-494 664 
 Secretaris 
Henny Goossens  Kerkstraat 46  0493-495 942 
 Penningmeester  
Pieter Cattenstart Pasakker 68   0493-495 065 
r van de Sande Hogaarde 14 0493-492 005 
Marjan Verdouw Hoogertstraat 29 0493-492 546 

 

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

     www.kbo-somerendorp.nl  
 
ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS/ OUDERENADVISEURS  
Fons Hasselman C.O. fonshasselman@gmail.com  0493-492368 
Coördinator ouderenadviseurs 
Anneke v/d Ven  C.O. annekevandeven43@gmail.com. 0493-492 474 
Piet van den Bos pajvandenbos@gmail.com  0493-492 575 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  0493-492 558 
Jan Lommen j.lommen2@upcmail.nl  0493-492 669 
Tjeu Swinkels tjeu.bets.swinkels@gmail.com 0493-490 705 
Frits Verstappen jo.frits.verstappen@gmail.com  0493-493 772 
Nico van den Broek info@nicovandenbroek.nl  0493-492 887 
Jo Sleegers fransenjo@kpnmail.nl  06-1360 8092 
Els van Rooij  elisabeth-ap@live.nl  06-4080 5458 
 
BELASTING INVULHULPEN: 
Harry Leenen harry.leenen@kpnmail.nl  0493-496 923 
Jan Hurkmans  p.hurkmans30@upcmail.nl  0493-491 309 
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.kring-gemeente-someren.nl   
 

Donateurs: 

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

✓ Hotel Centraal  Wilhelminaplein 3 0493-494 815 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
mailto:fonshasselman@gmail.com
mailto:annekevandeven43@gmail.com
mailto:pajvandenbos@gmail.com
mailto:m.lemmen3@chello.nl
mailto:j.lommen2@upcmail.nl
mailto:tjeu.bets.swinkels@gmail.com
mailto:jo.frits.verstappen@gmail.com
mailto:info@nicovandenbroek.nl
mailto:fransenjo@kpnmail.nl
mailto:elisabeth-ap@live.nl
mailto:harry.leenen@kpnmail.nl
mailto:p.hurkmans30@upcmail.nl
mailto:jankuijpers@kpnmail.nl
mailto:m.lemmen3@chello.nl
mailto:h.wijnen@upcmail.nl
mailto:katrienvanderijdt@hotmail.com
http://www.kring-gemeente-someren.nl/


24 

 


