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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 
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 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 18 maart 2019 

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

Woensdag 20 maart Voorlichting reizen  ................ 10.00 uur 

Donderdag  28 maart  Wandelen .............................. 09.30 uur 

Maandag 01 april  Kienen ................................... 14.00 uur 

Woensdag  03 april  Fietsen 30 km ........................ 13.30 uur 

Donderdag 04 april Dagreis Keukenhof ................ 09.00 uur 

Woensdag  10 april Gespreksgroep ...................... 10.00 uur 

Donderdag 11 april Wandelen .............................. 09.30 uur 

Woensdag 17 april Fietstocht 50 km .................... 10.00 uur 
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4 APRIL DAGREIS NAAR DE KEUKENHOF 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar.  

Wees er snel bij want vol=vol… 

 08.50 uur voorstaan Someren, De Ruchte.   

 09.00 uur vertrek naar Lisse, De Keukenhof.  

 Onderweg koffie/thee met koek in de touringcar.   

 11.30 uur aankomst.   

 17.00 uur vertrek.   

 Onderweg stop voor een heerlijk 3-gangendiner.  

 Ongeveer 21.30 uur aankomst terug in Someren.   

Voor tussen de middag moet u zelf uw lunch meenemen of 
daar op eigen gelegenheid lunchen.   
Genoemde prijs is inclusief vervoer per luxe touringcar, entree 
Keukenhof en 3-gangendiner.  
Tevens biedt TwinTours alle passagiers op heen- en terugweg 
onbeperkt koffie/thee.  
Kosten: € 52,00 per persoon.  

OPGEVEN:  

kbo.someren.activiteiten@gmail.com  
 Francien Boots  0493-493738  
 Marjan Verdouw  0493-492546  
 Hennie Vossen  0493-494541  

Of op maandagmorgen in de Huiskamer van De Ruchte. 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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LEDENNIEUWS 
 

Wij gedenken onze dierbare overledenen        

† Mevrouw   Ria Verberne-Mennen,           
      Laan ten Roode 12,  op 21 januari  2019  

† De heer   Mart Janssen,              
      Keizerstraat 100,    op 2 februari  2019 

† De heer   André van Horik,             
      Sijlkensstraat 14,    op 3 februari  2019 
† De heer  Tjeu v.d. Boogaert    
      Someren-Eind     op 22 februari  2019 

             Mogen zij rusten in vrede. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 
 

 Echtpaar Henny & Maria Goossens-van de Laar, Kerkstraat 46 

 Mevrouw Hetty Wijffelaars-Hendriks,  Bartenweg 32 

 Mevrouw Anita van den Boogaert,  De Stappert 13 

 Echtpaar Adri & Joan van der Zanden-Jansen, Vogelenzang  4 

 

KOERSBALLEN ZOEKT NIEUWE LEDEN 
De dinsdagmorgengroep van het 
koersballen wil heel graag wat nieuwe 
mensen verwelkomen. Door ziekte 
en/of ouderdom hebben deelnemers 
hun lidmaatschap op moeten zeggen.  
Het is een gezellige groep die u harte-
lijk zal ontvangen.  
Wilt u wat meer weten over het koers-

ballen, loop dan gerust eens binnen om te komen kijken of dit 
ook iets voor u kan zijn. 
Ze beginnen om 9.00 uur in de huiskamer van de Ruchte.  
Trouwens, ook op vrijdag is er een groep koersballers.  



6    
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RIJVAARDIGHEIDSRIT “BROEM” VOOR 55-PLUSSERS 

VVN afdeling Someren organiseert dit 
voorjaar een opfriscursus voor theorie 
en praktijk. Op deze manier proberen 
we automobilisten die al langer hun rij-

bewijs hebben, tips aan de hand te doen zodat ze daarna nog 
veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen. 
Op maandag 18 maart 2019 wordt deze cursus gehouden in 
“de Weijers”, Ter Hofstadlaan 77 in Someren.  
Deelname staat open voor 55-plussers uit Someren die een 
geldig rijbewijs bezitten. De cursus is van 8:30 tot 12:00 uur. 
Het is beslist géén examen maar meer een test om erachter te 
komen hoe u rijdt en hoe goed u op de hoogte bent van tegen-
woordige verkeersregels. 
Het aantal deelnemers is helaas beperkt tot 39 personen.  
De eigen bijdrage voor deze cursus is € 15,- incl. koffie/thee. 
Aanmelden in overleg met VVN maar vóór 16 maart via email:  
vvn.someren.cursus@gmail.com 
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UITNODIGING MANTELZORGERS 
 

Op 28 maart organiseert 
Onis Steunpunt Mantelzorg 
en het Zelfhulp Netwerk 

een kennismakingsbijeenkomst in de Willem Boszaal van de 
Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren. Bedoeld voor mantel-
zorgers van mensen met dementie die interesse hebben voor 
het opstarten of bezoeken van een groep. Natuurlijk is deze bij-
eenkomst ook toegankelijk voor iedereen die meer informatie 
wil verkrijgen over zelfhulpgroepen en het deelnemen daarvan. 
Nadere informatie & aanmelden: 
U kunt zich aanmelden voor de middagbijeenkomst van 14:30-
16:00 uur of voor de avondbijeenkomst van 19:30-21:00 uur.  
Informatie en aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
Truus van Otterdijk, 
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of bellen naar (0493) 441246. 
  

mailto:t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
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RIKLES 
 

Tweet van @KBOSomerenDorp: 
“Rik”les, mooiste kaartspelletje wat er is. Vraag gekomen van-
uit de leden. Wij geven daar graag gehoor aan. Twee mannen 
gevonden die de mensen leren rikken. Vrijdags om 10.30 uur. 
Blij mee; leuk initiatief. Marjan. 

“Vanmorgen keek ik even toe.  
Twee tafels in de leer. 
Veelal dames, ‘n enkele heer. 
Een gezellig gedoe  
van “Ik rik, ik pas, ik miseer.”  
 

Er is nog plek voor wel vier, 
maar minstens nog voor drie!  
 

Volgende keer is weer alras! 
Wie, o wie?”  
 

Hans 

 
 

 
 

VOORLICHTING REIZEN VOOR KBO GROOT SOMEREN 
 

Op woensdag 20 maart organiseert reisbureau TwinTours As-
ten een voorlichtingsmorgen over de 5-daagse reis naar Ber-
gen aan Zee in Noord-Holland. 
 
Aanvang 10.00 uur  
in De Huiskamer van  
De Ruchte. 

 

Voor meer informatie: 
Francien Boots.  
0493-493738  
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WIST U … 
 

→ dat  nieuwe rikkers nog steeds in de leer kunnen.  
Vrijdags van half 11 tot 12 uur in De Ruchte foyer. 
 

→ dat de koersballers op de dinsdagmorgen nieuwe leden 
hartelijk zullen verwelkomen. 
  

→ dat  op 20 maart informatie gegeven wordt over de  
KBO-reis naar Bergen aan Zee. 

 

→ dat de telefooncursus 17 en 24 april en 1 mei plaatsvindt.  
Kosten    € 15 euro per persoon, inclusief koffie.  
      Deelnemers krijgen persoonlijk bericht.  
Inlichtingen:  Marjan Verdouw   492546 

       Henny Claessens  494664 
 

→ dat u van 4 tot 30 april kunt stemmen voor de Rabo-clubkas. 
 

→ dat u met alle vragen over uw computer of tablet terecht 
kunt bij Peter de Groot, 0493-440266. 
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FIETSEN EN SCOOTMOBIELEN MET DE KBO. 

In april start weer het fiets- en scootmobiel seizoen 2019. 
In de winterpauze hebben de werkgroepen getracht weer 
mooie en zelfs enkele vernieuwde tochten samen te stellen en 
uit te zetten.Voor uitgebreidere informatie zie hieronder. 
 

De data van alle tochten staan in het jaarprogramma 2019. 
Wij hopen op een veilig en gezellig seizoen en rekenen op een 
grote deelname. 

 

Onze 1e  30 km. tocht is op woensdag 3 april, 
vertrek om 13.30 uur vanaf “De Ruchte”. Deze 
tocht voert ons naar Heeze en we pauzeren bij 
Tapperij “De Zwaan”, in Heeze.   
  

Onze 1e  50km. tocht is op woensdag 17 april, 
vertrek om 10.00 uur vanaf “De Ruchte”. 
Deze tocht voert ons naar Nuenen en we  
pauzeren bij café/restaurant “Conigo” en bij 
café/restaurant “Strabrechtse Hoeve” aan de 
Aardborstweg in Mierlo. 
 

Voor wat betreft de scootmobiel-werkgroep staan er wat veran-
deringen op het programma door wijzigingen in de werkgroep. 
 

De 1e  scootmobiel tocht is op woensdag 24 april, vertrek om 
14.00 uur vanaf “De Ruchte”. Nadere gegevens over de werk-
groep en deze tocht volgen in Buukske nr. 4, april 2019.  
 

Namens de werkgroepen Fietsen en Scootmobielen,  

Hans Boerekamps.  
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

Verenigingen en stichtingen die ban-
kieren bij Rabobank Peelland Zuid 
kunnen meedoen aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. De leden van 
de bank mogen online hun stem uit-
brengen op de deelnemende clubs 
die zij een warm hart toedragen en 
zo € 275.000,- verdelen.  

De stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een 
vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze 
club krijgt.  
Stemmen 
Alle leden van Rabobank Peelland Zuid mogen stemmen. U 
ontvangt een persoonlijke stemcode.  
Van donderdag 4 tot en met maandag 30 april 2019 kunt u 
online uw stem uitbrengen op de clubs die u een warm hart 
toedraagt. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen stemmen, waarvan 
maximaal één stem op dezelfde club mag worden uitgebracht.  
 

Elke stem is geld waard en zo beslissen onze leden welk be-
drag de clubs ontvangen.  
 

Lukt het niet om uw stem uit te brengen op de computer? 
Gooi uw stemkaart dan even bij één van onze bestuursle-
den in de bus mét uw stemwensen. Wij dragen er  
dan zorg voor dat uw stem gaat meetellen! 
 

 
Hennie Vossen     Markt 2  
Kees Veldpaus     Munnekenstraat 37   
Carla Jansen     Liesberg 17  
Cor van de Sande   Hogaarde 14  
Marjan Verdouw  Hoogertstraat 29 
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VERSLAG ONTSPANNINGSMIDDAG 14 FEBRUARI 

Shantykoor “The Salty Dogs” 
(Ruige Zeelui), trad met 35 
mannen op voor een groot pu-
bliek. Vanwege Valentijnsdag 
natuurlijk. In 2 keer 3 kwartier 
zorgden zij voor een heel 
mooi optreden. 175 bezoekers 
waren nieuwsgierig naar deze 
zeelieden en wat ze te vertellen en te zingen hadden.  
Dirigent Peter Uitterhoeve bood een internationaal en authen-
tiek repertoire Shantyliederen aan. In een lekker tempo werden 
de nummers gebracht onder begeleiding van hun eigen combo, 
met o.a. banjo, viool en accordeon. De werkliederen, die ge-

zongen werden op zeilsche-
pen in de tijd van de grote zeil-
vaart in de 19e eeuw, werkten 
aanstekelijk op het publiek. 
Die deden spontaan mee, 
mede door de actuele folder 
met de refreinen van alle ge-

presenteerde liederen. Je kon je helemaal inleven in het  rit-
misch meebewegen van de zeelieden. Het hijsen van de zeilen 
en het neerlaten van het anker werd zo kinderspel. Op het 
ritme van het lied deed men het werk.  
In de pauze zorgden de gastvrouwen weer voor een lekker 
kopje koffie/thee met koek. 
Dat had men wel verdiend na 
al die inspanningen op de 
woelige baren.  
De activiteitencommissie had 
het weer goed voor elkaar. 
 

Jan Vossen 
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VOORKOM WONINGINBRAAK! 

Jaarlijks zijn vele mensen slachtoffer van een inbraak. Er zijn 
vreemden in huis die overal aanzitten en waardevolle spullen 
meenemen. Dat heeft grote invloed op het gevoel van veilig-
heid van het slachtoffer maar eigenlijk ook van de hele buurt. 
Wie is er nu aan de beurt, denken velen.  
Politie en gemeente doen er samen met bewoners veel aan om 
inbrekers te pakken. Wat kunt u zelf concreet doen? Maak het 
ze vooral niet te makkelijk! Inbrekers willen snel scoren, duurt 
het te lang dan geven ze op.  
Op www.youtube.com/watch?v=ayXkdGs6qOQ ziet u hoe in-
brekers te werk gaan. Het filmpje maakt ook duidelijk hoe u het 
inbrekers moeilijk kunt maken.  
 

Oprichten WhatsApp-alertgroep  
In de gemeente Someren nemen steeds meer inwoners het ini-
tiatief om met een WhatsApp-groep de buurt veiliger te maken. 
Een WA groep die el-
kaar berichten stuurt 
bij verdachte situa-
ties heet een Whats-
App-alertgroep. 
Buurtbewoners zijn 
zo de extra ogen en oren van de wijk. Dit ondersteunen wij 
vanuit de gemeente en politie van harte! 
Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente is een gratis 
folder af te halen over het oprichten en over de spelregels van 
een WhatsApp-alertgroep. U kunt de folder ook opvragen via 
whatsappalertgroep@someren.nl.  

Hoe u inbraak kunt voor-
komen, leest u op de  
gemeentepagina van 
HET CONTACT. 

http://www.youtube.com/watch?v=ayXkdGs6qOQ
mailto:whatsappalertgroep@someren.nl
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UW STEM KAN HET VERSCHIL MAKEN. 
 

Vele senioren zien uit naar een be-
stendig seniorenbeleid. 

Voor de vele senioren die in alle sta-
ten zijn inzake het vermeende senio-
renbeleid komen de Provinciale Sta-

ten verkiezingen als geroepen. Van een bezuinigingsbeleid met 
overheveling van taken naar….een gericht seniorenbeleid. 
Een seniorenwereld vol verlangen om verlost te worden van 
het politiek gemangel als het gaat om het uitbetalen van het 
beloofde waardevast pensioen of het eindelijk eens gaan ma-
ken en uitvoeren van een duidelijk seniorenbeleid in de plaats 
van een bezuinigingssysteem te blijven bezigen. 

Minister Hugo de Jonge gaf het onlangs ruiterlijk toe dat er nog 
geen sprake was van een seniorenbeleid maar slechts van een 
stelsel aan maatregelen met als basis bezuinigingen. 
Hij zei toe snel aan dit beleid te gaan werken. Want de vele 
mantelzorgers van nu zijn al gauw de zorgvragers van straks. 
Dan ontstaan er grootse hiaten in het zorgbestel door ook nog 
een groots gebrek aan deskundig personeel. 

De schrijvers van het zorgmanifest hebben hiervoor al de no-
dige kapstokken benoemd met doorleefde argumenten. 
Het zou dus een kwestie kunnen zijn van appeltje-eitje. 
Het gaat dus niet om uitkleding of aanpassing van seniorenbe-
leid maar om het maken van seniorenbeleid dat ook uitvoer-
baar wordt. Met het duidelijke stempel van de menselijke maat. 

Pas als dat er is, kan de robotachtige benadering als aanvul-
lend en niet als plaatsvervangend voor de menselijke maat 
worden gebruikt. 
Uw stem bij de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart-
kan hierbij het verschil maken. 
 

Piet van den Bos. .    
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INVULLEN BELASTINGFORMULIEREN 2018 MET KBO-HULP 

Klaar te leggen voorafgaand aan het bezoek van de belas-
ting-invulhulp van de KBO. 
Let op! Bent u gehuwd of samenwonend dan geldt dit voor 
iedere persoon. 
 

De financiële gegevens van: 

a. Het jaarinkomen, de jaaropgaven van de SVB (Uitkering 
AOW) en eventuele pensioenen en/of lijfrenten. 

b. De WOZ-beschikking van de gemeente Someren per 01-
01-2017. (Alleen als u een eigen huis hebt)  

c. De jaaropgaven van de hypotheekverstrekker. 
d. De afschriften van de jaaropgaven van de bank. 
e. Rekening van specifieke zorgkosten, dieetverklaring van de 

behandelende arts. (of kwam u in andere jaren in aanmer-
king voor aftrek kleding/beddengoed?) 

f. Bewijsstukken van de gedane giften. 
g. Brief van de Belastingdienst met daarop voor ieder de 

machtigingscode. *) 
h. Eventueel de Digid-code.  
*) Indien u geen gebruik maakt van de Digid-code en u heeft 
geen machtigingscode van de Belastingdienst ontvangen, kunt 
u deze per persoon aanvragen via nr. 088-123 65 55.  
U krijgt deze machtiging dan binnen 5 werkdagen toegezon-

den. Geef dat dan 
wel door aan de be-
lasting-invulhulp:  
Zij staan ook achter 
in het ”Buukske” ver-
meld. 
 
Vlnr: Jan Hurkmans,  
Jan Kuijpers,  
Katrien v.d. Rijdt -telt voor 2-, 
Harrie Wijnen,  
Harry Leenen en  
Martien Lemmen.  
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Bijeenkomst 8 april: ‘Lichte zorg bieden 
thuis: tillen en verplaatsen’  

Deze bijeenkomst geeft u inzicht in wat u in 
uw eigen huis en omgeving aan begeleiding kunt bieden en 
biedt praktische tips voor (aankomende) mantelzorgers.  
Onderwerpen: 
Alledaagse onderwerpen komen aan de orde. Denk aan: 
- Iemand in en uit een stoel helpen 
- Iemand vanuit een rolstoel in een auto helpen of op een stoel 
- Veilig wandelen en oversteken met iemand in een rolstoel 
- Eigenschappen van een goede rollator 
- Iemand in en uit bed helpen 
 

De cursusleidster is fysiotherapeut met specialisatie geriatrie.  
Ze demonstreert tijdens de bijeenkomst diverse hulpmiddelen.  
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers  
 

Datum: maandag 8 april   Tijd: 19.30 tot 21.30 
Locatie:    De Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren  
Kosten:    Deelname is gratis  Aanmelden: tot 3 april bij: 
Marianne Lenders  m.lenders@oniswelzijn.nl   0493-441253 
Truus van Otterdijk t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl  0493-441246 
 
 
 

VERLENGEN RIJBEWIJS 
 
Voor mensen die 75 jaar worden. Gezien de lange 
wachttijd tussen aanvraag en daadwerkelijke verlen-
ging van uw rijbewijs is het zaak om al minstens een 
half jaar van tevoren met de aanvraag te beginnen. 
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 

mailto:m.lenders@oniswelzijn.nl
mailto:t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
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VRAGENVUUR VOOR ONZE LEDENADMINISTRATEUR 
 

Naam: Pieter Cattenstart  

Leeftijd:  63 jaar 

Geboren: 

Hoe kom je in Someren te-
recht?  

In Zeelst (Veldhoven) opgegroeid in 

Nuth. 

 

Eerst bij Rijkspolitie Valkenburg en 
daarna naar Someren. Daar van 
1982 tot 1998 gewerkt. Als Admini-
strateur en later na verschillende 
studies, Personeelsadviseur oa. in 
Eindhoven en Den Bosch bij de Na-
tionale Politie. Sinds november ge-
pensioneerd. 

Getrouwd:   Met Gerry, 2 zoons, 1 dochter en  
2 kleinkinderen. 

Hobby’s:  Volleybaltrainer in Liessel, koken, 
legpuzzels, trekpaarden, duiken, 
fietsen en wandelen met Gerry.  
En sinds kort chauffeur Automaatje. 

Leukste moment 
in je leven: 

Met Gerry trouwen en de geboorte 
van mijn drie kinderen. 

Een van de vervelendste 
momenten in je leven: 

Collega in Someren overleden  
tijdens de dienst door een ongeval. 

Hoe ziet een perfecte dag 
eruit. 

Met iedereen die ik lief heb aan het 
strand, in het bos of in de bergen. 

Wat is jouw taak bij de KBO Sinds kort ben ik ledenadministra-
teur. Deze taak overgenomen van 
Hans Boerekamps. Heb er zin in, 
nog wel wat te leren maar kan altijd 
hulp van Hans inroepen. 

Hoe ben je bij ons terecht 
gekomen. 

Mijn vrouw Gerrie zei:“Dat is wel 
iets voor jou.” 

Wat wil je nog kwijt. Ik hoop en vertrouw op een fijne  
samenwerking. 
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Naschrift van de redactie. 

Het was een hele gezellige ochtend.  

Pieter had appelflappen gebakken en 

flappen met banaan, hazelnoot en cho-

colade pasta. Ze waren heerlijk. Kortom 

het is goed toeven daar op De Pasak-

ker.  

Trudy en Marjan 

 
 

 

 
UIT GROOTMOEDERS KEUKEN 

 
Roerom (ook lekker als de Carnaval voorbij is….) 
 

- 3 eieren, 
- 3 eetlepels melk, 
- 3 eetlepels bloem, 
- 200 gr. spek, peper en zout. 
 
Zo ga je te werk: 
* Snijd het spek in blokjes.  
* Bak ze rul in de koekenpan. 
* Meng de eieren in een kom 
 met wat melk, bloem, peper en  
  zout tot een glad papje. 
* Giet het in de koekenpan bij 

het spek en roer het door elkaar tot een smeuïge massa en 
smeer dit lekker dik op sneetjes roggebrood.  
 

Heerlijk met koffie en/of thee. 
 

Smakelijk eten, 
 

Arda.   
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BESTUUR KBO SOMEREN-DORP: kbosomerendorp@gmail.com  

Hennie Vossen  Markt 2  494541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20    494664 
 Secretaris 
Kees Veldpaus  Munnekenstraat 37    493263 
 Penningmeester  
Carla Jansen Liesberg 17    492399 
Cor van de Sande Hogaarde 14    492005 
Marjan Verdouw Hoogertstraat 29    492546 

 

Banknr NL 23 RABO 0148055397 t.n.v. KBO Someren-Dorp 
 
 
 
ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS/ OUDERENADVISEURS  
Fons Hasselman C.O. fonshasselman@gmail.com  492368 
Coördinator ouderenadviseurs 
Anneke v/d Ven  C.O. annekevandeven43@gmail.com. 492474 
Piet van den Bos pajvandenbos@gmail.com  492575 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  492558 
Jan Lommen j.lommen2@upcmail.nl  492669 
Tjeu Swinkels tjeu.bets.swinkels@gmail.com  490705 
Frits Verstappen jo.frits.verstappen@gmail.com  493772 
Nico van den Broek info@nicovandenbroek.nl  492887 
Jo Sleegers fransenjo@kpnmail.nl  0613608092 
Els van Rooij  elisabeth-ap@live.nl  0640805458 
 
BELASTING INVULHULPEN: 
Harry Leenen harry.leenen@kpnmail.nl  496923 
Jan Hurkmans  p.hurkmans30@upcmail.nl  491309 
Jan Kuijpers  jankuijpers@kpnmail.nl 492841 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  492558 
Harrie Wijnen  h.wijnen@upcmail.nl  493518 
Katrien v.d. Rijdt katrienvanderijdt@hotmail.com  694957 
 

 
 

Donateurs: 
-In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie         Postel 27 0493-492061 
-Hotel Centraal      Wilhelminaplein 3 0493-494815 

www.kring-gemeente-someren.nl  

www.kbo-somerendorp.nl 
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