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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 8 september 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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Fietstochten van onze vereniging en verslagen ................................. 22 

Sixties on Sunday op 25 september .................................................. 23 

Wim Daniëls op 10 november te gast bij de KBO .............................. 24 

Vragenvuur met Dina Middendorp-Janssen ....................................... 26 

Bestuur + werkgroepen: namen en adressen .................................... 27 
 

AGENDA 

Donderdag 25 aug Wandelen 09.30 uur 
Woensdag 31 aug Scootmobieltocht 13.30 uur 
Maandag  05 sept t/m 09 sept  5-daagse reis naar Luxemburg 
Rabo ClubSupport van 5 sept t/m 27 sept  via internet stemmen 
Woensdag 07 sept  Fietsen 30 km 13.30 uur 
Donderdag 08 sept  Wandelen 09.30 uur 
Maandag 12 sept Kienen 14.00 uur 
Zondag  18 sept Open Dag in De Ruchte 13.00 - 17.00 uur 
Woensdag 21 sept  Fietsen 50 km 10.00 uur 
Donderdag  22 sept  Wandelen 09.30 uur 
Zondag 25 sept   Sixties Sunday Live 16.00 uur 
Woensdag 28 sept  Scootmobieltocht 13.30 uur 
Donderdag 13 okt   Opening Verenigingsjaar 14.00 uur 

 

ENERGIETOESLAG  
U kunt nog steeds energietoeslag aanvragen bij de gemeente Someren  
Zie voor meer informatie pag.10.   
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VAN HET BESTUUR 

VAKANTIE! 
Wanneer dit Buukske uitkomt, is voor velen de vakantie weer voor-
bij. Voor mij persoonlijk begint de vakantie altijd met het bouwdorp 
van stichting Jeugdcomité Someren. Jaren geleden werd ik ge-
vraagd of ik zin had om mee te helpen bij de poppendokter.  
Wat een feest is dat ieder jaar weer. We hebben consulten gehad 
in het wijkgebouw, in de Ruchte en op nog vele andere plekken. 
Maar sinds een jaar of 15 is het een onderdeel tijdens het bouw-
dorp. Op de woensdag mag de onderbouw zijn of haar pop/knuffel 
meebrengen. Het poppenbureau heeft een aparte plek op het ter-
rein en de kinderen komen groepsgewijs binnen. Bij binnenkomst 
wordt de pop/knuffel gewogen en gemeten. Daar worden ze ook 
doorverwezen naar de dokter, chirurg of fysio.  
 

Zoals je ziet, staat 
er een heel team 
klaar voor hen.  
Er komen verschil-
lende ziektes voorbij 
maar vooral veel 
gebroken ledema-
ten. Dat is dus veel 
verbinden. Je ziet 
de gezichtjes op-
fleuren en hoe meer verband hoe beter. Maar natuurlijk zijn er ook 
kinderen die nog geen pleistertje willen. Daar maak je dan een 
praatje mee. Bij de chirurg komen vaak de grotere knuffels, daar is 
het betere / grotere plakwerk. De fysio is ook zo`n plek waar je 
glimlachend toekijkt. Je ziet kinderen met hun knuffel rondhuppelen 
en oefeningen doen. Als laatste gaat ieder kind naar de apotheek. 
Daar is voor iedereen een tas met spulletjes. De stralende gezicht-
jes van al die kinderen geven zoveel voldoening.  
Ik heb me weer aangemeld voor volgend jaar.  
En nu start ook mijn vakantie.  
Liesbeth van Doorn-van der Velden 
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† De heer Harry Beelen 
 Noorderlaan 35  7 juni 2022 
 

† De heer Henk Meeuws 
 Postelpark 62  16 juni 2022 
 

† De heer Noud van den Eijnden 
 Sonnehove 231  20 juni 2022 
 

† De heer Sjef Hurkmans 
 Kievitstraat 21  22 juni 2022 
 

† Mevrouw Stiena Wijnen-Manders 
 Markt 19  9 juli 2022 
 

† Mevrouw Marie Kanters-Manders 
 Sonnehove 117  12 juli 2022 
 

† De heer Jan Beerens 
 Speelheuvelstraat 43  29 juli 2022 
 

† Mevrouw Jo Swinkels-Slegers 
 Sonnehove 333  30 juli 2022 
 

 

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

Echtpaar Henk en Francoise Rutten-Gimbrére 
Walstraat 30 

De heer Mels van Megen 
De Meer 12 

Echtpaar Martien en Fransien van Doorn-Cranenbroek 
Kommerstraat 58 

Mevrouw Dora van Dijk 
Sonnehoek 35 

Echtpaar Nol en Doortje Hendriks-Mackus 
Dorpsstraat 18 

De heer Riny Verhees 
Sonnehoek 30 

Mevrouw Hedy Amrein-Slotboom 
Den Dilleman 17 
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WIST U DAT … 

→U bij Onis ook terecht kunt voor het aanvragen van een energietoe-
slag. 

→U wel aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, met name wat uw 
inkomen betreft. 

→U ook informatie kunt krijgen van onze belastinghulpen of ouderenon-
dersteuners. (zie laatste pag. van het Buukske) 

 

→We de Liederentafel nog even uitstellen, omdat deze de laatste keer 
slecht bezocht is. We wachten even op nóg betere tijden… 

→Op dinsdagmiddag 11 oktober in Ommel weer een “echte”  
 “MIDDAG VAN BEMOEDIGING” wordt aangeboden.  

→ We op 20 oktober weer uit eten gaan in de Krabbendam  
 

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

 
 

Biljartliefhebbers, 
Iedere dag ziet het KBO-Bestuur veel van onze KBO-leden genieten  

van het biljarten. 
De oproep van  
Biljart Club De Veteranen willen 
wij dan ook graag ondersteunen:  
Kom gezellig biljarten  
in De Ruchte! 

Er wordt op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag een onderlinge 
competitie gespeeld, verdeeld in verschillende niveaus.  
Want “meedoen is belangrijker dan winnen.” 
 

Half september begint weer het nieuwe seizoen 2022-2023.  
Wil je in deze competitie meedoen, meld je dan vóór 5 september aan! 
Informatie bij:  

Pieter van den Hurk  06-28426867  pvandenhurk@xs4all.nl  en 

Wim van Eijk  06-42465799  w.eyk@chello.nl 

mailto:pvandenhurk@xs4all.nl
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AL 10 JAAR HET HUISKAMERPROJECT. 

Op 17 sept 2012 werd er gestart met een open dag. Velen waren direct 
verheugd over dit initiatief. De jaren daarna kwamen er op maandag-
morgen gemiddeld 37 personen, jong en oud, om samen te kaarten en 
te rikken, spellen te doen, te rummikuppen, te sjoelen of gewoon wat te 
handwerken en flink te buurten bij de buurttafel. Aan die tafel is het altijd 
een gezellige drukte. Er worden kaarten gemaakt, gebreid, gehandwerkt 
en zo meer. Bovendien vult de ruimte zich regelmatig met gelach en be-
drijvigheid. Maar natuurlijk is het gezellige praatje met elkaar het belang-
rijkste. 
Rond 10 uur is er even pauze met koffie/thee en een koekje.  
Hennie brengt regelmatig een verrassing mee om van te genieten. 
Corona heeft echter wel gaten geslagen in de opkomst. We weten dat er 
meer mensen zouden willen komen, het liefst samen met iemand an-
ders. De deuren staan altijd open. Kom eens een keer binnenlopen om 
het mee te maken. De koffie/thee staat klaar. De gezelligheid ook. 
Iedereen boven de 
55 is welkom, ook 
niet-KBO leden. 

Namens het  

Huiskamerproject, 
Jan en Hennie, 
Gerda en Riek 
 

BEDANKT SPONSOREN 
Langs deze weg willen wij de sponsoren bedanken die het mede 
mogelijk hebben gemaakt om onze jaarlijkse picknick te kunnen 
houden. 

* Albert Hein, Astein, Lidl, Jan Linders, Bakkerij v.d. Mortel, 

Jumbo en Wim Peters kwekerijen.  

* Maar ook het Sint Jorisgilde: bedankt voor jullie gastvrijheid. 

De picknick is dit jaar bezocht door ruim 140 senioren.  
Verspreid over twee dagen. Een geweldige opkomst.  
 

Een verslagje en foto’s komen in het volgende Buukske.  
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ENERGIETOESLAG: TEGEMOETKOMING VOOR HOGE PRIJZEN 
VOOR MENSEN MET LAGE INKOMENS 

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:  
0403 44 12 37 of  h.vandenboomen@oniswelzijn.nl 

 
 

 

VERGOEDING VAN CZ VOOR CONTRIBUTIE KBO??? 
 

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). 
 

Word vervolgd!  

mailto:h.vandenboomen@oniswelzijn.nl
mailto:penningmeester.kbo.sd@gmail.com
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RABO CLUBSUPPORT 
 

Dit jaar willen wij opnieuw alle KBO-
leden die óók lid zijn van de Rabo-
bank oproepen om hun stem aan 
onze KBO-Someren-Dorp te gun-
nen. Dankzij die stem ontvangen wij 
weer een mooie bijdrage om onze 
activiteiten nóg beter te kunnen ver-
zorgen.  
Hoe méér stemmen, hoe hoger de 
RABO-SUPPORT bijdrage 
De actie loopt van 5 t/m 27 sept… 
Alvast hartelijk dank! 
 

Namens het bestuur, 
Hennie Vossen 

 
 

SCOOTMOBIELTOCHTEN  

Op 29-6 vertrokken we onder zeer mooie 
weersomstandigheden richting Sterksel.   
We waren met 9 mobielen en 6 helpers,  
een mooi groepje!  
Via De Pan zijn we richting Providentia ge-
gaan, waar we onze stop hadden gepland.   
Henri en ondergetekende hadden in het voor-
jaar al diverse malen geprobeerd om via een 
andere -voor scootmobielers toegankelijke 
weg- weer richting Someren te gaan maar 
dat was en is nog steeds niet mogelijk, anders dan over het fietspad 
langs de Provincialeweg, helaas. Toch vonden ze allemaal dat de tocht 
het rijden waard was en zeker over de heide in De Pan.   
De rit werd alleen opgeschrikt door een mobieler die -bijna thuis- toch 
nog bevangen werd door de hitte. Eenmaal thuis in de schaduw en na 
wat vocht knapte hij zienderogen op en kwam het toch weer goed.  
Na afloop was er voor de begeleiders alleen maar lof, waarvoor dank! 
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Op 27-7 vertrokken we weer onder de mooie zomerse zon richting  
Someren-Eind om vervolgens naar Asten-Heusden te gaan.  
We hebben toen een stop gedaan bij Het Turfke langs de Gezandebaan. 
Hier hebben we weer goed kunnen kletsen, buurten en lachen. Na deze 
stop was het tijd om, via diverse kleine wegen en autoluwe paden, terug 
naar Someren te gaan.   
Hier hebben we nog even voor De Ruchte nagepraat en besloten dat de 
volgende rit over de Strabrechtse Heide zal gaan.  
Als alles goed is, zal de hei dan volop in bloei staan!  
Deze tocht is woensdag 31 augustus. Vertrek 13.30 u bij De Ruchte. 
 

Geert van Lierop    06-2208 9957    en 

Luit Verdouw    06-3891 9808 
 

P.S. Op 15 september om 9.00 uur is er een opfriscursus voor zowel 
scootmobielers alsook andere geïnteresseerden in De Weijers, dit alle-
maal onder leiding van Veilig Verkeer Nederland.  
 
A.u.b. Kóm! Het is een nuttige bijeenkomst. Zie flyer hieronder 
 

VEILIG VERKEER SOMEREN 
 

Veilig Verkeer afd. Someren 
wil zoveel mogelijk belanghebbenden 
en belangstellenden betrekken bij een 
veilig gebruik van scootmobielen. 
Vandaar de uitnodiging hiernaast! 
 
Donderdag 15 september van  
9.00 uur tot 12.00 uur:  
welkom in “De Weijers”  
 
Aanmelden via. 
 

  0623148004  
of via e-mail  
 
somerenvvn@gmail.com 

 
 

mailto:somerenvvn@gmail.com
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PUZZEL SEPTEMBER 2022 
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Horizontaal: 1 reeks; gast; draad - 2 levenslucht; puinhoop; vogelverblijf 
- 3 droog; riv. in Rusland; aansteekkoord; scheepsvloer - 4 wolplukje; op 
die plaats; al - 5 spraakorgaan; seconde; onderdanigheid - 6 als onder 
(afk.); oevergewas; verheven stand; riv. in Spanje - 
7 onverschrokkenheid; slot; vis - 8 met name (afk.); gouden tientje (afk.); 
schoeisel; soortelijk gewicht (afk.); Europeaan - 9 vlaktemaat; vangwerk-
tuig; koppel; wandversiering - 10 deel v.e. boom; schootcomputer; her-
kauwer - 11 zwaardwalvis; maand; heilige; een zekere - 
12 pausennaam; autopech; draaikolk; lidwoord. 

Verticaal: 1 sluis; kerklied; koraaleiland - 2 nobel; destijds; zonderling - 
3 ontvangstbewijs; grond om boerderij; tropische hagedis - 4 in memori-
am (afk.); grens; mep - 5 roem; loodrecht; schaapkameel - 6 natie; vul-
kaan op Sicilië; pl. in Limburg - 7 eirond; eerste mens; metaal - 8 bevel; 
klimwerktuig; houding - 9 ik; serie; vrouwelijk dier - 10 soort; Italiaans 
ovengerecht - 11 bewijsstuk; binnenste van beenderen; kerkgebruik - 
12 cowboyfeest; wapen; bijwoord - 13 en omstreken (afk.); man van 
adel; houding - 14 nihil; werpspel; sprookjesfiguur. 

 

 
Er worden 3 kleine attenties verloot onder de goede inzenders van deze 
septemberpuzzel. 
 
Oplossing vóór 8 september a.s. inleveren bij één van de bestuurs- 
leden of bij de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  

Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!! 
 
Uitslag puzzel juli/augustus…  

 
 
 
 
 
 

Piet v.d. Bosch 
Diny Wullems 

Anneke Verberne 
  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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DE RUCHTE OPEN DAG 
Zondag 18 september 2022  Tijd: 13:00 tot 17.00 uur  
Pauze: Nee  Entree: Gratis 

De Ruchte is dé plek in Someren waar ontmoeting, beleving, ontwikke-
ling, verbinding en onderneming samenkomen.  

Ook KBO Someren-Dorp is kind aan huis in De Ruchte. We gebruiken 
vaak de diverse zalen en ook De Huiskamer is onze vaste, vertrouwde 
locatie. 

Met dit artikel willen wij het belang van De Ruchte benadrukken.  
Niet alleen vanwege de KBO maar om alles wat De Ruchte te bieden 
heeft. Daarom bent u van harte welkom op deze Open dag.  
KOM BIJ ONS en neem meteen een kijkje bij andere activiteiten. 

De Ruchte schrijft: ”Want op zondagmiddag 18 september laten we zien 
wat wij allemaal in huis hebben. Tijdens deze Open Dag zijn er diverse 
workshops, is er een informatiemarkt en kun je als vanouds ook cultureel 
genieten! En voor kinderen zijn er eveneens diverse attracties zoals 
schminken, kleurwedstrijd en meer! 
Een programma dat bij en jong en oud in de smaak zal vallen. 
Workshops 
Denk hierbij aan een workshop reanimeren, workshop instrument bespe-
len, workshop radio maken en een workshop vloggen.  
Informatiemarkt 
Tijdens de middag is er een doorlopende informatiemarkt in onze foyer. 
Ook de KBO zal er staan met een informatie en promotiestand.  
Optredens 
In de theaterzaal kunt u genieten van korte optredens van: 
• Mannenkoor De Nachtegaal 
• Muziekvereniging Somerens Lust 
• Nas Orkestar (o.a. bekend van The Passion) 
• Cabaretgroep Beperkt Houdbaar – hét hoogtepunt van de Open Dag.  

Medewerkers van TussendORO zorgen voor heerlijke hapjes,  

geserveerd met een brede glimlach. 
 TOT ZIENS OP 18 SEPTEMBER VANAF 13.00 UUR IN DE RUCHTE! 

  

  



16 

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 corona-voorwaarden gelden in de auto. Ritten kun-
nen tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren worden aangevraagd. 

Vanwege de hoge benzinekosten is de prijs per gereden kilometer 
verhoogd naar € 0,35. 

Bel of e-mail tussen 9.00 en 12.00 uur 
voor een afspraak naar: 
automaatje@oniswelzijn.nl of   

0493-441 266.  
 

Vragen naar  Silvia Bouwmans  
of  Mireille Bohnen. 
 
  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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JUBILEUMCONCERT MANNENKOOR “DE NACHTEGAAL”  

Veel van onze KBO-leden zijn lid van dit mooie koor. Daarom willen wij 
graag voldoen aan hun verzoek om aandacht voor het volgende: 
 
Met een vertraging van twee 
jaar gaat het mannenkoor nu 
alsnog zijn jubileumconcer-
ten uitvoeren.  
Op zaterdag 1 oktober staat 
het tweede concert gepland 
om 20.00 uur in theater De 
Ruchte. Naast het mannen-
koor treden jongerenkoor 
“Timeless” uit Someren-Eind 
en het salonorkest uit Aken 
‘Salon Rouge’ op.  
 
Een veelzijdig concert van 
opera tot modern.  
Een zeer afwisselend pro-
gramma voor jong en oud. 
 
 

Via de ticketservice  
van De Ruchte kunt u  
nu al kaartjes bestellen.  
 
 

Directe link: https://www.deruchte.nl/voorstelling/de-nachtegaal/ 
Kosten € 15 incl. pauzedrankje. 
 

Voor vragen kunt u ook terecht bij het secretariaat: 0646073097. 
Wij hopen u op 1 oktober als onze gast te mogen begroeten. 
 

Adriaan Swinkels, voorzitter Mannenkoor “De Nachtegaal”. 

https://www.deruchte.nl/voorstelling/de-nachtegaal/
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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 en na de 
pauze zal ze liedjes uit haar eigen 
Nederlandstalig repertoire ten gehore 
brengen. 
Donderdag 13 oktober, 14.00 uur.  
in De Ruchte, Laan ten Roode. 
 

Uiteraard openen we ook dit 
verenigingsjaar weer met koffie/thee  
en een lekker stukske vlaai. 

 

 
U kunt gratis kaartjes halen, wel uw pasje 
even meebrengen. 
Ook op deze dagen verkrijgbaar: kaartjes voor 
optreden Wim Daniels in november.(zie p. 23) 

De kaartjes zijn alleen voor leden bedoeld, dus 
ook bij de uitvoering uw pasje meebrengen. 

Kaartjes afhalen op maandag 19 september van 11 uur tot 12 uur en 
donderdag 22 september van 14.00 tot 15.00 uur in De Huiskamer 
van De Ruchte.  
Na 22 september, dus als de kaartuitgifte in De Ruchte is geweest, 
bij voorkeur per mail naar kbo.someren.activiteiten@gmail.com  

Of bel 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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VAN HET GAS AF NAAR INDUCTIEKOOKPLAAT. 

Door de overstap van een gas- naar 
een inductiekookplaat, moeten mensen 
met een pacemaker rekening houden 
met wat dit eventueel voor hen kan be-
tekenen.  
 
Volgens de Hartstichting kan iemand 
met een pacemaker het beste overleg-
gen met zijn cardioloog of de pacema-
kertechnicus of een inductiekookplaat 
problemen kan geven.  
In de meeste gevallen zijn pacemakers bestand tegen de elektromagne-
tische straling die huishoudelijke apparaten opwekken, waaronder ook 
inductiekookplaten. Maar sommige pacemakers zijn gevoeliger voor ver-
storingen. Volg daarom altijd het advies van je cardioloog of pacemaker-
technicus op. 
 
Voor mensen met een ICD (implanteerbare defibrillator) zijn inductie-
kookplaten bij normaal gebruik veilig volgens de Hartstichting.  
Raadpleeg bij twijfel je arts. 

 

Soms is niets zeggen het beste antwoord… 

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/pacemaker
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/icd
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FIETSEN MET SENIORENVERENIGING SOMEREN-DORP IN 2022 

Op woensdag 6 juli jl. waren er onder mooie weersomstandigheden maar 
liefst 35 deelnemers aanwezig voor onze 30 km.-fietstocht richting 
Ospel. Na het welkomstwoordje van Hans en uitleg over de veiligheids-
regels voor de vele nieuwe deelnemers, vertrokken we iets later dan 
normaal. Na een route, via Asten, o.a. Hazeldonk, Waardjesweg, Asten-
Heusden, langs de golfbaan, via Veluwsedijk en over nieuw fietspad ar-
riveerden we veilig bij “De Pelen”. Na een gezellige pauze, reden we via 
Ospelerdijk met een extra stop bij de nieuwe uitkijktoren. Hier maakten 
velen gebruik van de mogelijkheid om te genieten van het mooie uitzicht, 
en uitleg te krijgen over gebeurtenissen uit de 2e wereldoorlog.   
Via Meijelseweg, Asten-Heusden en Asten reden we terug naar Some-
ren waar we rond 17.30 uur en na 39 km. gezamenlijk weer bij De Ruch-
te arriveerden. Het was een mooie, lange en leerzame fietstocht. 
 

Onze 6e 30km.-tocht is op woensdag 7 september vertrek om 13.30 
uur vanaf “De Ruchte”. Deze tocht voert ons richting Liessel en we pau-
zeren bij Cafetaria “RW-Hoofdstraat” of  Cafetaria “De Pepper”.  
  

Onze 6e 50 km. tocht is op woensdag 21 september, vertrek om 10.00 
uur vanaf “De Ruchte”. Deze tocht voert ons naar Borkel en Schaft en 
we pauzeren bij Eetcafé “Zomerhof” en bij Pannenkoekenhuis “De 
Clown” in Leende. 
 

Mochten de fietstochten wegens weersomstandigheden niet door-
gaan dan worden ze een week later verreden. 
Voor wat betreft pauzelocaties: deze zijn onder voorbehoud i.v.m. 
openstelling en beschikbaarheid. 
 

Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps. 
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SIXTIES SUNDAY LIVE OP ZONDAG 25 SEPTEMBER 
 

Opnieuw wordt dit een spetterende muziekmiddag met deze band. 
De liefhebbers en kenners kunnen hun hartje ophalen. 
Alle gegevens staan hieronder in de poster. 
Zin in een muzikale zondagmiddag? 
Dan noteren in de agenda! 
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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.  
De meesten van u zullen hem wel 
kennen omdat hij regelmatig op tv is. 
Donderdag 10 november, 14.00 uur  
in De Ruchte, Laan ten Roode. 

 
U kunt gratis kaartjes afhalen op dinsdag 
19 september van 11 uur tot 12 uur en vrijdag 
22 september van 14.00 uur tot 15.00 uur in De 
Huiskamer van De Ruchte. 
Ook kunt u op deze dagen kaartjes afhalen voor de 
opening van het verenigingsjaar met een optreden van 
Marie Christien.  
Wilt u dan wel uw KBO-pasje even mee brengen want 

de kaartjes zijn alléén voor leden bedoeld.  
En dus ook bij de uitvoering uw pasje weer meebrengen! 
 
Na 22 september, dus als de kaartuitgifte in De Ruchte is geweest, 
bij voorkeur per mail naar kbo.someren.activiteiten@gmail.com 
Of bel 
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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VRAGENVUUR: DINA MIDDENDORP-JANSSEN 

Naam: Dina Middendorp-Janssen, geboren op 
12 april 1924.  
Van wie bende gij d’r inne: Mijn ouders zijn 
Jan Janssen en Catharina Swinkels.  
Ze hadden een boerderij in Asten/Heusden. 
Getrouwd met: Jo Middendorp, die tijdelijk 
vanuit Drenthe in Asten woonde vanwege zijn 
werk en zo heb ik hem leren kennen.  
Kinderen: 3 kinderen, 2 jongens en 1 meisje. 
7 kleinkinderen waarvan 1 meisje en 6 jon-
gens. 8 Achterkleinkinderen, waarvan 7 meis-
jes en 1 jongen. Zo is alles weer mooi recht-
getrokken qua aantallen.  
Werk: Vroeger werkte ik in de huishouding bij een gezin met 7 kinderen. 
Hobby’s: Gewoon werken, vrijwilligerswerk en Tafeltje Dekje. 
Mooiste in het leven: De verhuizing naar Sluis 13. We werden daar zo 
goed ontvangen en geaccepteerd. Het voelde als een warm bad. Heel 
fijn gehad daar. En het werk in Café Erica in Someren-Heide. Dit is ver-
noemd naar de plaats waar mijn man vandaan komt. 
Naarste van het leven: Alle familie die ik al verloren heb en zeker mijn 
man Jo (24 jaar geleden).  
Wat zou je over willen doen: Eigenlijk alles wat ik meegemaakt heb, 
behalve de verdrietige dingen. Ik heb een heel mooi leven gehad, waar 
ik met veel plezier op terugkijk.  
Perfecte dag: Samen met mijn familie, vooral met alle klein- en achter-
kleinkinderen. Daar kan ik zo van genieten als ze er zijn en zo lekker aan 
het spelen zijn.  
En zeker de woensdag, dan ga ik rikken in Asten met mijn kaartvrienden.  
Hoe kwam je bij de KBO: Mijn man werd 65 en is meteen lid geworden. 
In Someren-Heide, in Asten en sinds kort (in mijn 98e jaar) in Someren.  
Wil je nog iets kwijt: Dat ik hopelijk nog wel even hier kan blijven, zeker 
tot en met mijn 99ste. Dat vind ik zo’n mooie leeftijd.  

(Noot Interviewers: Dan komt vanzelf de 100 in zicht, nog een veel 
mooier getal!). En als leuk weetje: haar zoon Rini drukt ’t Buukske al 
heel wat jaren voor de KBO Someren Dorp!).  
 
Marjan  &  Trudy.  
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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 

  

 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
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http://www.kbo-kring-gemeente-someren.nl/
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