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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,    0616 811 418 

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  0493-492 368 
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  Dorpsstraat 20 5711 GP  0493-494 664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
 

Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdensbe-
richten en opzeggingen kunt u contact opnemen met: 
Francien Boots,  Floreffestraat 36  5711 AD 0493-493 738 
 f.boots49@gmail.com 
 

 Deelname aan alle activiteiten van KBO-Someren Dorp 
 is altijd op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk.  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
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VAN HET BESTUUR 

Wat kan er veel gebeuren in een maand tijd bij onze KBO. 
Het experiment om een liederentafel te organiseren was een 
geweldig succes. De huiskamer was bijna te klein. Het was heel 
erg gezellig. 

Op 5 februari hebben we onze jubilarissen in het zonnetje ge-
zet. Ook de informatieavond voor alle nieuwe leden verliep heel 
goed; er was een mooie opkomst. 

Tonny Wijnands bespeelde weer een volle zaal. Wat een ge-
weldige troubadour is het toch! 
 

Ook voor maart en april staat er weer van alles te doen zoals: 
De facebookcursus op 4 en 11 maart, want ook wij senioren wil-
len bijblijven in de digitale wereld. 
De jaarvergadering, de liederentafel, uit eten, een mooie dag-
reis naar Haps en Veghel, een excursie naar een Buffelfarm en 
een voorlichtingsmorgen over het KBO project “Ons Veilig 
Thuis.” Ook het fietsseizoen gaat weer van start op 1 april. 
 

U ziet de KBO zit niet stil. Lees het Buukske goed door. En be-
waar het! Daar vindt u alle informatie van onze activiteiten. 
Wij hopen u te zien op de jaarvergadering op 12 maart. 

Hennie Vossen 

LIEDERENTAFEL. 

Het was met dik 60 deelnemers prettig druk die 
1e keer! Dus is deze nieuwe activiteit op voor-
hand geslaagd. We gaan dóórrrrr!! Noteer maar: 
elke derde zondag van de maand: liederentafel! 
De eerstkomende is op zondag 15 maart om 

14.00 uur. De deuren gaan om 13.30 uur open en om 14.00 
weer dicht. Dus graag op tijd binnen, want de deuren van De 
Ruchte zijn op zondag niet constant van buitenaf te gebruiken 
Zie ook Buukske februari 2020 p.4 
De kosten voor KBO-leden zijn € 2,00, inclusief 1 kop koffie / 
thee. Niet-leden € 5,00. Consumptiemunten in De Huiskamer!  
Kom (weer)kijken, luisteren en vooral GENIETEN.  
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† De heer Martien van de Warenburg  
 Markt 8  18 jan 2020 
† Mevrouw Cor Custers-Oomen 
 Walstraat 28  20 jan 2020 
† Mevrouw Maria van Doorn-van Meel 
 Kerkstraat 10B  23 jan 2020 
† Mevrouw Anna Swinkels-Koolen 
 Vaarselstraat 54  01 feb 2020 
† De heer Kees Hanse 
 Dorpsweg 43  05 feb 2020 
† De heer Piet Blommers 
 Sonnehove 349  13 feb 2020 
 

  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 
Welkom aan onze nieuwe leden: 

 Echtpaar Jan en Jo Bernards-Vergeer Hoogertstraat 14 

 Dhr. Toon van Heugten Munnekenstraat 53 

 Dhr. Arnout van Breugel Keizerstraat 107A 

 Dhr. Sjef Verhulst en mevr. Marianne Eichhorn 

Hoogertstraat 26 

 Dhr. Leo Verstappen Bosselerstraat 38 

 Dhr. Wim Schweren Wapendrager 40 

 Echtpaar Geert en Paula Hurkmans-Thijs Wolfsveld 6 

 Echtpaar Frits en Han Thijs-Leenen Ter Hofstadlaan 20 
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WIST U DAT … 

→ U uw KBO-lidmaatschapskaart meeneemt bij alle activiteiten. 
→ Mocht u uw ledenpas echt kwijt zijn, u eventueel bij Pieter Cat-

tenstart een nieuwe kunt aanvragen. 

→ Er opnieuw een excursiecommissie is opgestart die door het 

jaar heen enkele excursies voor ons gaat verzorgen.  

→ De 1e excursie zal plaatsvinden op 6 mei a.s. om 14.00 uur. 

Hou die datum dus vrij. Nadere info op pag. 14. 

→ Uit eten op 9 april is in Gasterij Krabbendam. (zie pag. 11) 

Aanmelden: 0493-493 738, bij Francien Boots. 

→ Als u bij VGZ een aanvullende verzekering hebt onder het col-

lectief van KBO-Brabant, u de contributie van de KBO over 

2020 tot max. € 25,-. terug kunt vragen.  

In de volgende “ONS” kunt u daar meer over lezen. 
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WIST U DAT … (VERVOLG) 

→ Op dinsdag 7 april in het kader van 
“Ons Veilig Thuis” voorlichting gegeven 
wordt over verbeteren van de veiligheid in 
huis. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met bab-
beltrucs of ongewenste telefoontjes of wat 
te doen bij inbraak? Welke maatregelen 
kunt u treffen om onaangename situaties te 
voorkomen?  
Edith Mostert en Arnold Weerts van KBO 
Brabant verzorgen dit onderwerp.  
De voorlichting begint om 09.30 u in  

De Huiskamer van De Ruchte en de toegang is gratis. 

→ U vanuit uw stoel uw mening kunt geven of een petitie kunt te-
kenen via internet:   www.hetpensioendebat.nl.; 
Petitie vuurwerkverbod: www.petities/vuurwerkverbod.nl. 
 

→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet  
bij Peter de Groot,  0493-440 266. 

→ En u voortaan ook iedere maandagochtend in de Klepel in de 
Kerkstraat in Asten terecht kunt tussen 10:00 uur en 12:00 uur 
met uw computerproblemen (laptop, desktop, tablet en telefoon) 
bij Digitaal KompAS. U daar ook uw oude computerspullen kunt 
inleveren zodat die hergebruikt kunnen worden door de minder 
bedeelde medemens.  

RIJVAARDIGHEIDSRIT 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 rijbe-
wijs hebben tips aan de hand te doen zodat ze daarna nog veiliger 
aan het verkeer kunnen deelnemen. 
Op maandag 30 maart 2020 zal deze cursus in “de Weijers”, Ter 
Hofstadlaan 77 in Someren worden gehouden. Deelname staat open 
voor 55 plussers uit Someren die een rijbewijs bezitten. De Opfriscur-
sus is van 8.45 tot 12.00 uur. De eigen bijdrage voor deze cursus be-
draagt € 15,-. Aanmelden kunt u via de website: someren.vvn.nl. 

http://www.hetpensioendebat.nl/
http://www.petities/vuurwerkverbod.nl
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DAGTOCHT HAPS EN VEGHEL 9 APRIL 

Zoals in ’t Buukske van februari uitgebreid stond vermeld, gaan 
we op donderdag 9 april voor een gezellige maar leerzame 
dagtocht op pad naar Haps én naar Veghel. Kosten € 50,00. 
We vertrekken om 08.30 uur vanuit de Ruchte naar Haps. 

Op het landhuis De Aalshof krijgen we uitleg 
over wat je zoal met eieren kunt doen.  
En we gaan advocaat proeven! 
Hierna vertrekken we om 11.45 uur naar De 
Noordkade in Veghel.  
Om 12.30 uur kunnen we daar genieten van 
een heerlijke lunch. 

Tot 14.10 uur kunnen we zelf rondkijken in de leuke winkeltjes. 
De Jumbo Foodmarkt en Proeffabriek is hier in 2015 geopend. 
Om 14.15 uur staan de gidsen klaar om ons rond te leiden door 
het museum SIEMei (Stichting Industrieel Erfgoed Meierij). 
De collectie loopt uiteen van letterzetmachines, houtverspaan-
ders en een dragline tot oude telefoontoestellen, gereedschap-
pen en een lintzaagmachine.  
U heeft na de rondleiding nog tijd om zelf wat rond te kijken. 
Om 16.30 uur weer naar Someren via een toeristische route.  
 

 

Francien Boots    0493- 493 738 

Marjan Verdouw   0493- 492 546 

 Hennie Vossen    0493- 494 541 
✓ Voor de dagtocht zijn er op 9 maart nog kaartjes te koop in 

De Huiskamer van De Ruchte tussen 10.30 en 11.30 uur.  

✓ Gelieve uw ledenpas mee te brengen. 

✓ Zoals u inmiddels weet, heeft u ons gemachtigd om het 

bedrag van uw rekening te innen.  

✓ Of aanmelden via kbo.someren.activiteiten@gmail.com. 

U krijgt dan een mailtje terug en dat is uw deelnamebewijs. 

  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmyshop.s3-external-3.amazonaws.com%2Fshop4122300.pictures.Naamloos-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2F4122300.mijnwinkel.nl%2F&docid=5zub9_YNyotBSM&tbnid=8f58r7VmfixHGM%3A&vet=10ahUKEwimjeeJu7DlAhWvM-wKHVvGDOoQMwhBKAAwAA..i&w=737&h=294&bih=684&biw=1252&q=kaartverkoop&ved=0ahUKEwimjeeJu7DlAhWvM-wKHVvGDOoQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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UITNODIGING JAARVERGADERING 

Aan de leden van de KBO.   
Namens het bestuur mag ik U uitnodigen voor de 
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
die wij houden op DONDERDAG 12 MAART 2020   

Aanvang 14.00 uur in Cultureel Centrum De Ruchte,  
Laan ten Roode 71, 5711 GB Someren. Tel. 0493- 441 144.  
 
AGENDA:  
1. Opening door de voorzitter, Hennie Vossen.  
2. Vaststellen agenda. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. (Afmeldingen)  
4. Notulen van de algemene jaarvergadering 14 maart 2019.  
5. Herdenking van de overledenen 2019.  
6. Jaarverslag van de secretaris over 2019.  
7. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 en be-

groting 2020. 
8. Verslag kascontrolecommissie door mevrouw Jo Sleegers-

van Bussel en Peter de Groot.  
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie + reservepersoon. 

10. Vaststelling contributie voor 2021.   
11. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Cor van de Sande en 
Henny Claessens-van Houts. Tot aanvang vergadering 
kunnen kandidaten zich aanmelden door een schriftelijke 
bereidverklaring, ondersteund met handtekeningen van 
tenminste 5 leden. Aanmelden vóór 5 maart via mailadres 
kbosomerendorp@gmail.com of via een bestuurslid. 

12.Rondvraag.  
13.Pauze met consumptie.  
14.Optreden Simone Slegers.  
15.Sluiting ± 17.00 uur door de voorzitter.  

 

Secretaris, Henny Claessens-van Houts  

  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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UIT ETEN IN GASTERIJ KRABBENDAM 

 

        Krabbendam Menu: 

             Voorgerecht 
           Aspergesoep met ham en room of 

heldere groentesoep 
Hoofdgerecht  

Brabantse asperges met ham, ei, aardappels en  
       roomboter of   

Zeebaars met wokgroenten  
en tomaat-basilicumsaus 

            Dessert 
        Gemarineerde ananas met kokos roomijs of     

Koffie/Cappuccino/Thee  
 
Op donderdag 9 april schotelt de kok van Krabbendam ons dit 
heerlijk menuutje voor! En dat voor slechts €18,95 per persoon. 
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Foto’s in en rond de 
collage op pag. 12 
spreken voor zich, 
evenals bijgaand 
handgeschreven be-
dankbriefje. Dat ver-
woordt alle gevoelens 
van dankbare jubila-
rissen. Zo mooi! Dat 
willen we u niet ont-
houden. Het wás ook 
een gezellige bedoe-
ning en uiteindelijk zijn 
álle 19 jubilarissen in 
de bloemetjes gezet 
en hebben hun certifi-
caat ontvangen. 

 

VERSLAG TONNY WIJNANDS….. 

Op deze donderdagmiddag 13 februari, zat de zaal van De 
Ruchte om half 2 met 220 men-
sen al bomvol. Niet te geloven! 
Op 7 personen na, had ook ie-
dereen zijn KBO pasje meegeno-
men om te laten zien bij binnen-
komst. Petje af voor iedereen. 
Deze vraag van de KBO heeft 
bijna iedereen goed begrepen. 

Tonny startte om 14.00 uur met zijn muzikale “zang en vertel” 
show. Hij begon zijn muziek met een quizje van wie dit of dat 
liedje was. Wie dit wist, kreeg als beloning een elektrische fiets 
van de KBO. Zo ging dat de hele show door en als alles wat hij 
beloofd had, uitbetaald moest worden, kon de KBO haar faillis-
sement wel aanvragen. Wat mij opviel was, dat hij niet één 
liedje helemaal uitzong. Eén couplet en het hele refrein. Maar 
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dat was ook waarschijnlijk genoeg, zodat we flink mee konden 
zingen. Het klonk alsof wij alle liedjes vanuit het verleden nog 

helemaal kenden. Het was 
een enorm gezellige boel en 
ik heb nog nooit zoveel men-
sen van de KBO allemaal te-
gelijk mee zien zingen, dei-
nen op de muziek, handen in 
de lucht en klappen. Gewel-
dig om te zien, zo actief als 
iedereen mee deed. En op 

het eind werd er spontaan een “Zônne goeie hebben wij nog 
nooit gehad”… gezongen. 
 

Trudy Hasselman 
 

BEZOEK WATERBUFFELFARM OP 6 MEI  

Op woensdag 6 mei brengen we 
om 14.00 uur een bezoek aan de 
buffelfarm van de familie Vlemmix 
te Asten-Heusden. Daar horen we 
o.a. tijdens een rondleiding 
waarom ze hebben gekozen voor 
buffels, hun karakter en wat er van buffelmelk wordt gemaakt. 
Ook het proeven en waar je het kan kopen komt aan bod. 
Kortom, een interessante excursie naar ons idee. Er is plek 
voor 35 personen max. dus wees er snel bij. Want OP=OP. 
Vertrek met de fiets om 13.15 uur aan de achterkant van De 
Ruchte. Eventueel met auto’s à € 3,00 p.p. voor de chauffeur.  
Kaartverkoop à € 6,00 p.p. op maandag 6 april van 11 tot 12 
uur en donderdag 9 april van 14 tot 15 uur.  

Daarna opgeven bij:   

Pieter Cattenstart 0493 495 065; 

Henny Claessens 0493 494 664;  
of via kbosomerendorp@gmail.com.   

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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INFORMATIE-AVOND OVER DEMENTIE 

Wanneer? Woensdag 29 april…Avond over DEMENTIE… 
Waar?   Grote zaal van de Ruchte;  
Tijd:    19.30 – 21.30 uur  
Doelgroep: Alle inwoners van Someren; toegang gratis.  
Met medewerking van “Ervaringsdeskundige” Pythia Winia en 
diverse andere ter zake deskundigen.  
 

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door KBO, Onis en de 
gemeente Someren. Volgende Buukske meer informatie! 
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EEN AARDE ASTEN….. 46 JAAR JONG 

Oh ja, jullie halen geld op voor de missionarissen…. 
Bij sommige ouderen wordt er een verband gelegd 
tussen missie en stichting werkgroep Een Aarde 
Asten. 
Aanvankelijk zijn we in 1974 opgericht om 2 jonge Heusdense 
geestelijken - Zr Elly Verrijt en broeder Piet van Deursen- 
financieel te ondersteunen met hun missiewerk. Spullen werden 
met aanhangers bij mensen thuis opgehaald, opgeslagen in 
een boerenstal en verkocht op een zaterdagmorgen.  
In de loop der jaren zijn we professioneler gaan werken.  

We hebben nu een eigen 
kringloopwinkel aan de Molenakkers in 
Asten, een eigen ophaaldienst, we 
demonteren spullen en verkopen oud 
ijzer e.a.metalen. 
Maar ons hoofddoel is al die jaren niet 

veranderd: We proberen hulp te bieden aan, iets te betekenen 
voor mensen die de pech hebben op een ander stukje aarde te 
moeten leven dan wij in het rijke westen. Wij ondersteunen een 
50-tal projecten wereldwijd: onderwijs, ziekenhuizen, water-
putten, micro-kredieten, enz.  
Een onafhankelijke commissie 
beoordeelt alle project-aanvragen. 
De aanvrager moet wel een 
directe link hebben met een 
inwoner van Deurne, Asten, of 
Someren. 
Mocht u goed verkoopbare kleinmeubelen, boeken, speelgoed, 
kleding of anderszins hebben, dan kunt u altijd onze ophaal- 
dienst bellen: 06 416 55 00 3.  
Voor meer informatie zie www.eenaarde.nl  
Namens alle vrijwilligers van stichting werkgroep Een Aarde 
Asten - Someren, 

Fons Tinnemans, voorzitter 
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FIETSEN MET DE KBO - SOMEREN-DORP IN 2020 

In april start weer het fietsseizoen 2020. 
In de winterpauze heeft de werkgroep getracht weer mooie en 
zelfs enkele vernieuwde tochten samen te stellen. 
Voor uitgebreidere informatie zie hieronder. 
Voor de data van alle tochten in 2020 raadpleeg het jaarpro-
gramma 2020 of maandelijks de agenda in ’t Buukske. 
Wij hopen op een veilig en gezellig seizoen en rekenen op een 
grote deelname. 
 

Daar bij ons de veiligheid hoog in het vaandel staat, volgt 
hieronder een verkorte opsomming van de spelregels die we 

voortaan bij elke fietstocht in acht gaan nemen: 

➢ Voorop rijden 2 personen met een oranje hesje, onze 
“voorrijders”; achterop idem dito, onze “achterrijders”; tus-
senin hebben de fietsers allemaal een geel hesje aan. 
➢ Bij een van voren komend gevaar wordt een fluitsignaal 
gegeven door de “voorrijders” en bij een van achter ko-
mend gevaar een fluitsignaal door de “achterrijders” welke 
voorzien zijn van een walki-talki voor onderling contact. 
➢ Fietsend twee aan twee: voor zover mogelijk bestaat de 
groep uit 2 rijen n.l. de rij fietsend aan de bermkant, de 
vaste rij, en de rij fietsend tegen de as van de weg of pad, 
de flexibele rij, op een veilige afstand van je voorliggers. 
➢ Bij gevaar van voren dient de vaste rij het fietstempo 
aan te houden, de flexibele rij dient het tempo juist iets te 
verlagen, om zo schuin achter je fietsmaatje te geraken. 
➢ Bij gevaar van achteren dient de vaste rij het fiets-
tempo aan te houden, de flexibele rij dient het juist wat te 
vergroten, om zo schuin voor je fietsmaatje te geraken. 
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Voorafgaand aan elke fietstocht zullen deze spelregels, in 
wat uitgebreidere vorm, voortaan zowel mondeling als 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 
Tot slot, willen de deelnemers aan de fietstochten welke 
een geel hesje hebben ontvangen, dit voortaan tijdens de 
fietstochten altijd dragen. 
 

Onze 1e  30 km-tocht is op woens-
dag 1 april, vertrek om 13.30 uur 
vanaf “De Ruchte”. Deze tocht voert 
ons naar Ospel en we pauzeren bij 
Buitencentrum “De Pelen” in Ospel.  
  

Onze 1e  50 km-tocht is op woens-
dag 15 april, vertrek om 10.00 uur vanaf “De Ruchte”. 
Deze tocht voert ons naar Valkenswaard en we pauzeren 
bij Restaria “Den Haas” en bij café “De Hut van Mie Pils” in 
Waalre.  
 
P.S. 
 
De 1e  scootmobiel tocht is op woensdag 29 april, vertrek 
om 14.00 uur vanaf “De Ruchte”. Nadere gegevens over 
deze tocht volgen in Buukske nr. 4 van april 2020. 
 

Namens de werkgroep Fietsen,  
 
Hans Boerekamps.  
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Wist u dat… 
→ Er aan de Nieuwendijk in Someren-Heide een mooie zorgboerderij is, genaamd 
de Wouterbergen? Men biedt er dagbesteding aan voor diverse doelgroepen en 
ook aan ouderen. 
→ U bij Wouterbergen dagelijks van 10.00 tot 17.00 terecht kunt voor de lunch of 
een kop koffie en dat u dan ook altijd mag rondwandelen en rondkijken in de die-
renweide. 
→ Zorgboerderij Wouterbergen elke dinsdag een aanbieding heeft. Dit is een 3-
gangen-verassingslunch voor slechts 10 euro, klaargemaakt en geserveerd samen 
met cliënten. Voor vragen en reserveringen  kunt u bellen met 0493-274943. 
→ Zorgboerderij Wouterbergen op zoek is naar actieve vrijwilligers? Ze zijn vooral 
op zoek naar vervoersvrijwilligers om de cliënten met de bus van de Wouterber-
gen op te halen en thuis te brengen. Voor vragen hierover kunt u bellen met 
0493-274942 of mailen met administratie@zorgboerderijwouterbergen.nl 

mailto:administratie@zorgboerderijwouterbergen.nl
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VRAGENVUUR MET… 

Naam: Toos Isbouts.     
Leeftijd: 70 jaar. 
Waar geboren: Asten. 
Hoe kom je in Someren terecht:  
Getrouwd met een “Zummerse mens”. 
Werk/beroep: Heb vroeger in een Deli-
catessenwinkel in Geldrop bij de kerk 
gewerkt en daarna nog 15 gaar als gast-
vrouw op het Gemeentehuis in Someren.  
Getrouwd en kinderen: Getrouwd met Frans Isbouts. We heb-
ben een zoon Ronald die nu 42 jaar is, zijn vrouw heet Imke en 
zij hebben twee zonen, die nu 4 en 7 jaar oud zijn. 
Wie zijn je ouders: Vader uit Asten, Harrie Boerekamps en 
moeder Toos Moors uit Lierop. 
Hobby’s: Puzzelen, fietsen, mandala’s kleuren en gastvrouw 
zijn in De Ruchte.  
Wat was het leukste/vervelendste in je leven: Geboorte van 
Ronald en de kleinkinderen het leukste en het verdrietigste is 
verlies van beide ouders en het overlijden van 2 zussen van 
Frans.  
Zou je nog iets over willen doen:  
Achteraf gezien had ik graag doorgeleerd.  
Wat is een perfecte dag voor jou: Op een zonnige dag gaan 
fietsen, terrasje pikken en daarna ergens lekker uit gaan eten. 
Wat doe je bij de KBO: Gastvrouw, erg leuk om te doen.  
Hoe ben je bij ons terecht gekomen:  
Via mijn broer Hans Boerekamps, was toentertijd ledenadmini-
strateur bij de KBO.  Hij vond dit echt iets voor mij, omdat ik dat 
ook al als werk had gedaan.  
Wat zou je willen veranderen bij de KBO:  
Zou het niet weten; er wordt zoveel georganiseerd door de 
KBO, zo divers. Prima zo. 
Wat wil je nog kwijt: Dat wij zo nog even door kunnen gaan!!! 
 
Marjan & Trudy   
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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 
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 
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:m.lemmen3@chello.nl
mailto:tjeu.bets.swinkels@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/
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