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
Jan Vossen
Markt 2
5711 GD
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4E 5711 XG
Postadres KBO Someren-Dorp:
Henny Claessens Dorpsstraat 20 5711 GP
E-mail:
kbosomerendorp@gmail.com

0493-492 368
0493-494 541
0493-844 759
0493-494 664

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
t.boots@upcmail.nl
Kopij voor het volgende nummer vóór 15 augustus 2019.
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AGENDA
Woensdag 14 aug Gespreksgroep........................ 10.00 uur
Donderdag 15 aug Bedevaart Ommel (Kring) ....... 14.30 uur
Woensdag 21 aug Fietsen 50 km.......................... 10.00 uur
Donderdag 22 aug Uit Eten De Proeftuin .............. 18.00 uur
Woensdag 28 aug Scootmobielen ........................ 14.00 uur
Donderdag 29 aug Wandelen ................................ 09.30 uur
Maandag
02 sep Huiskamer ............................... 09.30 uur
Zummers Triduüm 3 4 5 september
Na De Huiskamer op maandagmorgen 2 september zijn er
verder geen activiteiten tot vrijdag 6 september.
Woensdag 04 sep Fietsen 30 km.......................... 13.30 uur
Maandag
09 sept KIENEN ................................... 14.00 uur
Donderdag 12 sep Modereisje naar Boskoop ....... 08.00 uur
Zaterdag
28 sept PSV stadionbezoek ................. 10.00 uur
Woensdag 02 okt Lezing notaris Van Kaam ....... 10.00 uur
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VAN HET BESTUUR
De vakanties zijn alweer bijna voorbij. In deze periode proberen we toch zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan bij
de KBO. Dankzij onze vrijwilligers is dat mogelijk.
De Huiskamer op maandagmorgen en donderdagmiddag worden goed bezocht in deze tijd. En omdat het vakantietijd is trakteren we af
en toe op iets lekkers: een beker lekker
fruit of fruitijsje gaat er altijd wel in. Dat
geeft toch een beetje vakantiegevoel.
Vergeet u ook de bedevaart in Ommel niet op 15 augustus.
Maar in deze rustige vakantietijd is de Activiteiten Commissie
alweer hard aan het werk voor de komende maanden. Zoals
een modereis naar Boskoop, een excursie naar PSV, een informatiemorgen door Dhr. Van Kaam, de ontspanningsmiddag
in oktober enz. Een nieuw seizoen met veel activiteiten. Deze
komen nog uitgebreid in ‘t Buukske te staan. Houd de data en
tijden goed in de gaten wanneer u een kaartje kunt kopen voor
een van de uitjes.
In dit en het volgende nummer wordt aandacht besteed
aan de bevrijding van NoordBrabant.
In dit Buukske kunt u ook lezen dat er al zoveel mensen gebruik hebben gemaakt van het Automaatje. Ook u kunt deze
dienst van Onis gebruiken. Probeer het eens een keer uit.
Jammer genoeg vindt u achterin het laatste recept van Arda.
Bedankt Arda voor de vele receptjes, wel een kookboek vol.
Bestuur KBO Someren-Dorp
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HET WEGSTREPEN VAN NIETEN BIEDT KANSEN TOT GENIETEN.

Ook voor het laatste deel van de vakanties.
Het was boven de dertig graden en dus sprake van tropische hitte.
En dan was de vakantie nog maar op de helft. Wordt het nu een optelsom van NIETEN, of ook hier en daar ‘n NIET wegstrepen. Om
ruimte te maken voor een vakantie-activiteit, hoe groot of klein ook.
Op die manier ontstaat er wellicht ruimte voor GENIETEN en geeft
de vakantieperiode dan toch ruimte voor iets leuks, iets uitdagends,
iets verrassends. Een ijsje eten ,een ommetje maken, eens buurten
met een oude bekende, je laten verrassen door deel te nemen aan
een activiteit die in jouw interesseveld ligt of lag.
Door Nieten te schrappen komt er wellicht die ruimte voor het bewust kunnen genieten in de vakantieperiode.
De oude wens: FIJNE VAKANTIE, probeer je zo zelf voor een deel
in te vullen. Bij onze KBO gaan vele activiteiten gelukkig door.
Doe gewoon mee. U bent welkom.
Piet van den Bos.
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LEDENNIEUWS
Gedenken wij onze dierbare overledenen
† De Heer Gerard Swinkels,
Sonnehove 333,
3 juni 2019
† Mevrouw Mariet van de Ven-Wijnen,
Grebbe 2,
22 juni 2019
† De Heer Antoon van de Voort,
Bosselerstraat 8,
25 juni 2019
† Mevrouw Nellie van Houts-Boonen,
Sonnehoek 39,
1 juli 2019
† Mevrouw Maria Swinkels-Loomans, Zorgcentrum
Eegelshoeve, kamer W3, Ter Hofstadlaan 201, 5 juli 2019
† De Heer Lou Gardien,
Markt 14,
8 juli 2019
† Mevrouw An Verkroost-Steenbrink,
Molenstraat 31,
21 juli 2019
Opdat zij voortleven in onze herinnering.
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:
Echtpaar Henk & Toos Hoeben-Joosten,
Kerkweijerstraat 7
De Heer Henk van den Eynden,
Bartenweg 28
De Heer Wim Dankaart,
Looijerstraat 10
Mevrouw Annelies van Oosterhout
Asten
Echtpaar Piet & Tonny van de Mortel,
Floreffestraat 5
Mevrouw Petra Kuijten,
Floreffestraat 11E
Mevrouw Jo Delissen-Koenings,
Sonnehoek 33

Vanwege Zummers Triduüm op 3 4 5 september zijn er na
De Huiskamer op maandagmorgen 2 september verder geen
activiteiten tot vrijdag 6 september.
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JUBILARISSEN

Bart & Mia Bennenbroek-Hurkmans,
zijn op 30

augustus 2019,

50 jaar getrouwd.
Beusakker 13, 5712MG Someren.
Zij vieren dit in huiselijke kring.

WIST U DAT…
→ het wandelen weer start op donderdag 29 augustus.
→ u terecht kunt voor vragen over computer of tablet
bij Peter de Groot, 0493-440266.
→ op11 september 10.00 uur Harry & Piet weer beginnen met de
Rik cursus. Wilt u graag deelnemen kom dan gerust 11 september naar De Ruchte. Voor de zomer hebben toch 5 mensen het spelletje onder de knie gekregen. Het is een van de
mooiste kaartspelletjes en Harry en Piet zijn twee geduldige
en aardige leraren. Inlichtingen Marjan Verdouw 0493-492546.
→ In september a.s. het 75 jaar geleden zal zijn, dat de provincie
Noord-Brabant werd bevrijd van de Duitse overheersing. In dat
kader wordt eind september in Asten-Heusden een toneelstuk
opgevoerd onder de titel “De weg naar vrijheid”, een initiatief
vanuit KBO Brabant.
Opvoering: In gemeenschapshuis Hart van Heuze:
27 en 28 september om 20 uur en
29 september om 14.30 uur..
Kaartverkoop via de internetsite Hart van Heuze en ook via
Facebook (Weg naar vrijheid). Entree: € 11 per persoon
In ‘t Buukske van september komt meer informatie.
7
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FIETSEN EN SCOOTMOBIELEN MET DE KBO IN 2019
Vertrek altijd vanaf “De Ruchte”.
Onze 5e 50km. tocht is op
woensdag 21 augustus.
Vertrek om 10.00 uur.
Deze tocht voert ons naar Neerkant en we pauzeren bij Forellenvijver “De Peelvisser” in Meijel en bij cafetaria “ Kom Us An”
in Neerkant.
Onze 5e 30 km. tocht is op woensdag 4 september.
Vertrek om 13.30 uur. Deze tocht voert ons naar Sterksel en
we pauzeren bij Café “De Scheep”.
Onze 5e scootmobieltocht is op woensdag
28 augustus.
Vertrek om 14.00 uur.
Deze tocht voert ons
naar Someren-Oost
en we pauzeren bij
Zorgboerderij “Wouterbergen”.
Mochten de fietstochten en scootmobieltocht wegens weersomstandigheden niet doorgaan dan worden ze een week later verreden. Voor wat betreft pauzelocaties: deze zijn onder voorbehoud i.v.m. openstelling en beschikbaarheid.

Het aanspreekpunt voor de scootmobielers is
Geert van Lierop, Voorbeemd 5, tel. 0493-496 167.
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.
9
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BEDEVAART NAAR OMMEL OP 15 AUGUSTUS
Evenals andere jaren organiseren de gezamenlijke KBO-kringen van Asten, Deurne en Someren
op Maria ten Hemel Opneming 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 kosten koffie/thee met gebak in café de Pelgrim.
500STE RIT VAN AUTOMAATJE.
Op 27 juni 2019 hebben we onze 500e rit gereden! Chauffeur
Pieter brengt Petra naar een etentje van KBO Someren. Petra
is blind en vindt AutoMaatje geweldig. Het geeft haar het gevoel minder afhankelijk te zijn. Jullie als chauffeur zijn op tijd
en bieden begeleiding van deur tot deur als het nodig is. Ze
zei: “Het is echt stressloos.” Dat
is een heel mooi compliment!
De dankbaarheid die wij niet alleen van Petra, maar van alle
gebruikers terug horen, is echt
geweldig. Iedereen is zo tevreden.
Onis wil jullie allemaal (ook de planners en de intakers) super
bedanken. Want het is heel simpel,….zonder jullie allen is er
geen AutoMaatje Asten-Someren!
Groetjes, Mireille en Silvia. (Onis)
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MODEREIS NAAR BOSKOOP 12 SEPTEMBER
Vertrek 8.00 uur Kosten € 20
DAGPROGRAMMA.
1. Aankomst 10.15 uur. Ontvangst met koffie en gebak van de
plaatselijke banketbakker.
2. Van 11.00 uur tot ca 12.00 uur presentatie, met meerdere
mannequins en ladyspeaker, van eigentijdse mode d.m.v. een
uitgebreide modeshow met muziek en accessoires.
3. Een prijsvraag met een leuk kado voor de winnares.
4. Hierna lunch met belegde broodjes, fruit, koffie en thee. Er is
de gehele dag naar wens en behoefte koffie en thee.
5. Na de lunch worden de groepen in tweeën gesplitst, waarbij
de ene helft naar een
gratis bingo gaat met
leuke prijsjes en de andere helft kan kijken en
eventueel kopen in de
winkel van 150 m2. Na
ongeveer een uur wisselen we de groepen om.
6. Rond 15.00 uur sluiten wij feestelijk af met een advocaatje met
slagroom.
7. Rond 17.00 uur bent u weer thuis.
Vander Klooster Modepresentaties https://www.vdklmode.nl/groepsuitje

Kaartverkoop zie volgende bladzijde….
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PSV STADIONBEZOEK 28 SEPTEMBER
We gaan naar het PSV stadion voor een gezellige rondleiding
én een uitgebreide lunch in het PSV restaurant De Verlenging.
Vertrek 10.0 uur vanaf achterkant De Ruchte,
Deze activiteit is NIET toegankelijk voor rolstoelen
Rondleiding om 11.00 uur
En de lunch om 12.15 uur
Tezamen voor € 25,00

We gaan met eigen vervoer,
extra € 3,00 p.p. betalen voor
de chauffeur; als u meegaat.
Gelijk even opgeven of u zelf
wilt rijden, met openbaar vervoer gaat of graag meerijdt.
Parkeren is vrij bij het stadion.
PSV: Uiterste datum van opgeven 12 september 2019.
Kaartverkoop voor zowel
modereis Boskoop (donderdag 12 sept) alsook
bezoek PSV-stadion (zaterdag 28 september) op:
maandag 19 augustus tussen 11 en 12 uur, en
donderdag 22 augustus van 14 tot 15 uur
in De Huiskamer van De Ruchte.
Na 22 augustus opgeven bij:
Francien Boots
493 738
Hennie Vossen
494 541
Marjan Verdouw
492 546
kbo.someren.activiteiten@gmail.com
13

VERSLAG VAKANTIEREIS VAN DE KBO VAN JUNI 2019.
Om klokslag 8.30 uur vertrokken we op maandag 10 juni met
46 passagiers, met de bus van TwinTours met Ron als chauffeur voor een 5-daagse reis naar Bergen aan Zee.
De Moer was onze eerste stopplaats voor een rondrit met de
Duinexpres door het gebied van de Loonse en Drunense duinen met koffie en cake als afsluiting. Daarna reden we verder
naar Burgerveen waar we ontvangen werden met een biologische koffietafel en soep onder een fraai bladerdek. Aansluitend was er een excursie door de biologische rozenkwekerij.
Om 17.00 uur waren we bij hotel Meijer in Bergen aan Zee,
waar we later van een 3 gangenmenu konden genieten.
Dinsdag 11 juni. Na het ontbijt vertrokken we naar Enkhuizen
voor een bezoek aan het Zuiderzeemuseum. Dit museum richt
zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van het IJsselmeer gebied. Er staan 140 authentieke huisjes waar de ambachten van vroeger en leefwijze van de mensen levendig
worden uitgebeeld. ’s Avonds was er een likeurproeverij in het
hotel. Henk Heuzinkveld uit Doetinchem had 88 Oudhollandse
likeuren meegebracht. Wat kon die man er goed en op humoristische manier over vertellen en konden we de likeuren proeven. Op een hilarische manier en met verkleedpartijen vertelde
hij de verhalen die achter elke likeur zat. Met een goede neut
op konden we naar bed.
Woensdag 12 juni. Het was prachtig weer. Om 8.30 uur vertrokken we naar de Broekerveiling. De gids vertelde over de
duizend eilandjes die door de boeren zelf waren gemaakt en
daar groenten op verbouwden, welke dan daar op de veiling
werden verkocht. Met een boot maakten we een rondvaart
door dat gebied. Daarna werd er in het oude veilinggebouw
een heuse veiling gehouden, waarbij we konden bieden op diverse groenten en later op nog wat andere spullen. Er werd
driftig geboden en het werd op een zeer plezierige manier
14

gepresenteerd. De Broekerveiling is geheel opgebouwd om
die cultuur van toen te behouden. Na de middag reden we
naar Den Helder waar we met de Ferry de oversteek naar
Texel maakten. Daar aangekomen maakten we met de bus
een rondrit over het eiland omdat het teveel regende. In De
Koog stapten we uit en meteen een café binnen en bleven
daar tot vertrektijd. We hebben daar dus niets kunnen bezichtigen. Het hield op met regenen toen we weer bij het hotel waren!

Donderdag 13 juni. In de voormiddag brachten we een bezoek aan Schiphol. Met een bus reden we een uur rond om
een kijkje te nemen achter de schermen. Na Schiphol gingen
we naar een kaasboerderij in Katwoude voor een koffietafel.
Vervolgens brachten we een bezoek aan Volendam. Het
waaide flink op de dijk. Hier hadden we een paar uurtjes tijd
om Volendam te bezichtigen.
Later bezochten we palingrokerij Smit-Bokkum. Deze rokerij
15

van 1856 is vanaf het begin tot heden in het bezit van de Fam.
Smit. Nu de 6e generatie. Hier wordt nog steeds op ambachtelijke wijze elke dag verse paling gerookt. Hij smaakte heerlijk.
’s Avonds na het diner kwam er een man met accordeon muziek maken. Het was een gezellige man en we hebben veel
gezongen en gelachen.
Vrijdag 14 juni alweer de laatste dag van deze reis. Na het
laatste ontbijt in dit hotel vertrokken we om 10.00u richting Alkmaar. Daar aangekomen, liepen we door de straten naar de
kaasmarkt. De kazen waren ondergestopt vanwege een regenbui en toch liepen de mannen met de draagbaren met kazen steeds op en neer. Het laatste bezoek was aan de zandsculpturen in Garderen. De gebouwen en de mensen waren
prachtig uitgebeeld en duidelijk herkenbaar. Het waren allemaal echte kunstwerken. Na nog een laatste diner, keerden
we huiswaarts en kwamen we om ongeveer 22.00 uur aan in
Someren.
Ondanks de vele regen hebben we toch veel gezien en hebben een goede en vooral gezellige reis gehad, mede door de
inbreng van Annie en een reisgenote uit Helmond met haar
mopjes en niet te vergeten door de gezellige chauffeur Ron.
Graag tot ziens op de volgende reis.
Jan Hurkmans.
DE RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Toch ieder jaar weer een leuke verrassing. De Rabo Clubkas Campagne
zorgt er voor dat wij nog meer kunnen
organiseren voor de senioren van Someren-Dorp.
We danken Rabo Peelland-Zuid en natuurlijk iedereen die op ons gestemd
heeft.
Opbrengst € 1666,89 !!!
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UIT ETEN 22 AUGUSTUS BIJ DE PROEFTUIN
Soep:

bloemkool-curry soep of
Tasty Tom tomatensoep
Hoofdgerecht:
gebakken zalmmoot met mangosaus (*) of
slavinken met jus(*),
(*) keuze
snipperboontjes met gebakken ui,
gebakken aardappeltjes
Nagerecht: dessert de Proeftuin
Aanvang menu: 18.00 uur
De prijs is € 18,95 excl drankjes.
Graag opgeven vóór 19 augustus bij:
Francien Boots
493 738
Hennie Vossen
494 541
Marjan Verdouw
492 546
of per email kbosomerendorp@gmail.com
of op maandagmorgen in De Huiskamer bij Hennie Vossen.

PICKNICK BIJ AMBROSIUS
Voor vrijdag 26 juli waren er weer veel aanmeldingen voor de
picknick. 80 Personen en nog 10 op de wachtlijst. Dankzij veel
vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. We hopen
er een mooie jaarlijkse activiteit van te maken.
Bij de Gijselhof is het lekker fris onder het afdak en de bomen, ook al is het heet weer.
In ‘t Buukske van september komt er een verslag met foto’s.
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LEZING NOTARIS VAN KAAM
Voor woensdag 2 oktober 2019 is in de Huiskamer van de Ruchte
om 10.00 uur een lezing gepland door notaris René van Kaam en
Anja Manders te Someren.
Verschillende onderwerpen zullen de revue passeren, bijvoorbeeld:
Het levenstestament
Ook in uw omgeving zult u ze kennen. Mensen die vanwege
dementie, hersenaandoening of anderszins hun eigen zaken niet
meer kunnen regelen. Wilt u – als het u zou overkomen – zelf de regie in handen houden, dan biedt het levenstestament u daarvoor de
mogelijkheid. Daarin kunt u de nodige voorbereidingen treffen.
Schenking
Een schenking, een gift of een donatie is een overeenkomst waarbij
u geld of goederen aan iemand geeft, zonder dat die ander daar
een tegenprestatie tegenover hoeft te zetten. U doet het om later
belasting te besparen, of omdat u iemand aardig vindt.
Kosten langdurige zorg
Wanneer u in een verzorgingshuis wordt opgenomen worden moet
u een eigen bijdrage voor de kosten gaan betalen, die afhankelijk is
van de hoogte van uw pensioen, uw overige inkomsten en van uw
vermogen. Die eigen bijdrage kan behoorlijk oplopen.
Testament: afwijken van de wet levert veel op
Het erfrecht bevat regels over hoe uw erfenis verdeeld wordt. Uitgangspunt is dat uw echtgenoot goed beschermd wordt tegen de

aanspraken van uw eventuele kinderen. Er zijn echter veel redenen om – bij testament – van de wettelijke regeling af te wijken of aanvullingen te regelen
Mr René van Kaam en Mr Anja Manders,
Witvrouwenbergweg 8A,
5711 CN Someren.
www.notarisvankaam.nl
0493-494 352
Aanmelden is niet nodig. Vrije toegang.
19

20

VRAGENVUUR VOOR ONZE DUIZENDPOOT
Naam: Gerardus Petrus Wilhelmus oftewel Geert van Lierop
Leeftijd: 65 jaar
Waar geboren: Neerkant, opgegroeid in Asten en proberen oud te
worden in Someren
Hoe kom je in Someren terecht:
Verliefd geworden op de dochter
van Jan Swinkels, de erpelboer.
Beroep: Vanaf 1972 bij de Daf gewerkt, eerst aanhangers en opleggers, later bussen en - na een
klein ongeval en een boekhoudkundige bijscholing - op kantoor
bij de Daf en later bij van Leest.
Relatie en kinderen: Getrouwd met Willemien, één dochter,
Meggie, en drie kleinkinderen.
Hobby’s: zangkoor de Nachtegaal, de handboogvereniging,
jeu de boules bij P.V. ’t Ackertje en de KBO.
Wat is het leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt:
Het mooiste: geboorte van onze dochter, en het naarste: overlijden van ouders.
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Mijn bruiloft.
Wat is een perfecte dag voor jou:
Proberen van iedere dag iets te maken
Wat is jouw taak binnen de KBO: scootmobielers begeleiden, fietsen de 50 km, Buukskes naar bezorgers brengen, zaalopbouw
en beschikbaar zijn voor hand en spandiensten.
Hoe ben je bij de KBO terecht gekomen: toen we 55 werden wilden we gaan sporten en konden via de KBO daar een flinke
korting op krijgen.
Wat zou je willen veranderen bij de KBO:
Meer rekening houden met de werkende KBO-ers, dus meer
activiteiten in de avonduren.
Marjan en Trudy
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UIT GROOTMOEDERS KEUKEN
Dit wordt mijn laatste bijdrage dan…..
Dit i.v.m. mijn ziekte, wat momenteel niet
goed gaat.
Ik wil graag met een gedicht stoppen deze
keer.
Ik hou van ’t leven, in dromen en waken.
Je sterkte verliezen in dat wat je doet.
Ik hou van de wolken, hoog boven de huizen.
En ja, van positief denken, waarachtig en goed.
Ik hou van het leven om wat het nog waard is,
aan gezelligheid, aan wijsheid en een lach vooral!
Ik haal zachtjes adem en ruik aan de rozen.
En toch blij dat ik dit alles en zeker bewust (be)leven mag.
Lieve allemaal, dank jullie wel voor de aandacht voor mijn jarenlange bijdrage uit Grootmoeders Keuken.
Groetjes, Arda.
De redactie wil jou veel sterkte toewensen.
Namens de KBO en alle lezers van ’t Buukske hartelijk
bedankt voor de vele lekkere receptjes.
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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
Cor 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
0493-492 368
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
Jan Hurkmans
p.hurkmans30@upcmail.nl
Jan Kuijpers
jankuijpers@kpnmail.nl
Martien Lemmen
m.lemmen3@chello.nl
Harrie Wijnen
h.wijnen@upcmail.nl
Katrien v.d. Rijdt
katrienvanderijdt@hotmail.com

0493-496 923
0493-491 309
0493-492 841
0493-492 558
0493-493 518
0493-694 957

www.kring-gemeente-someren.nl
Donateurs:
✓ In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie
Postel 27
✓ Hotel Centraal
Wilhelminaplein 3
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0493-492 061
0493-494 815
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