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
Jan Vossen
Hans v.d. Einden

Zuiderstraat 45
Markt 2
Wijtenhofstr. 4E

5711 XJ
5711 GD
5711 XG

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

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

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
f.boots49@gmail.com
Deelname aan alle activiteiten van KBO-Someren Dorp
is altijd op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk.
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AGENDA
Door de voortdurende maatregelen kunnen er nog steeds geen activiteiten plaatsvinden. Maar er daagt licht aan het einde van de tunnel. Houd moed! Komt goed!
Informatiebijeenkomst in "De Huiskamer" De Ruchte op
woensdag 02 juni 2021 om 10.00 uur.
Aangezien ’t Buukske eerder gemaakt wordt, lopen we soms achter
de actuele feiten aan.
Houd daarom de berichten in de media en zeker de KBO-website
goed in de gaten.
In deze onzekere tijden kan het zomaar anders worden...

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN.
Rit aanvragen >>>>>
0493-441 266.
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00.
Denk aub aan de extra voorwaarden.
>>>>>NU OOK NAAR GGD-LOCATIE INENTINGEN.<<<<<<
Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag
aanleveren vóór donderdag 6 mei.
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VAN HET BESTUUR
Eigenlijk ben ik best een beetje trots in deze editie van ‘t Buukske het
voorwoord te mogen schrijven. Naar de rol van een penningmeester
wordt toch altijd met wat argusogen gekeken. De financiële zaken
zijn voor een vereniging steeds belangrijker en er gaat financieel binnen onze vereniging heel wat om. Dus, fijn dat ik ook eens van mijn
kant kan laten horen.
De lente is in aantocht en we krijgen van de RIVM steeds meer positieve berichten. Gelukkig hebben steeds meer ouderen een Coronavaccin gehad. Vandaar ook dat in deze groep steeds minder mensen
getroffen worden. We houden moed en gaan voor het aankomende
mooie weer. De beperkingen van de “lock-down” zullen zoetjes aan
minder worden en we kunnen gelukkig weer iets meer vrijheid tegemoet zien. De KBO activiteiten kunnen dan weer van start.
Op 26 februari jl. heb ik de contributie van de leden geïncasseerd.
Dat is op zich een hele klus, vooral de controle. Gelukkig heeft het
merendeel van de leden ons gemachtigd om dit automatisch te doen.
Dit scheelt u rompslomp en voor mij een enorme hoop werk. Zo houd
ik een goed overzicht over de financiën. Ik begrijp de ongerustheid
dat er zomaar afgeschreven kan worden, je hoort per slot van rekening tegenwoordig van alles. (In het kader van de Privacywetgeving
zijn wij verplicht om conform deze wetgeving te handelen.)
Mocht u ons alsnog willen machtigen de contributie automatisch (een
keer per jaar in februari) af te schrijven, stuur mij dan een mail:
penningmeester.kbo.sd@gmail.com
Het doet goed u te berichten dat de KBO Someren-Dorp een
financieel gezonde vereniging is.
Rest mij nog om iedereen het allerbeste toe te wensen en groetjes,
Henny Goossens

GELD MAAKT NIET GELUKKIG
MAAR GELUKKIG MAKEN ZE GELD
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WIST U DAT …
→Twin Tours op 02 juni 2021 10.00 uur een informatiebijeenkomst
zal verzorgen in De Ruchte over de 5-daagse reis van 13 september naar de Veluwe. Alles onder voorbehoud vanwege corona.
→Dat wij bij deze Gerty Hendriks - Thijs bedanken voor de boeken
over Someren.
→U de ONS-Actueel Nieuwsbrief digitaal kunt ontvangen. U kunt
zich daarvoor via www.kbo-somerendorp.nl aanmelden.
→U via de link https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine interessante artikelen kunt openen uit ONS magazine.
→Op dinsdag 11 mei het Alzheimer café wordt georganiseerd in de
Beiaard in Asten. (zie ook andere -regionale- media)
→De buurtbussen weer rijden vanaf begin april.
U kunt weer instappen op de bekende adressen.
“Project Buurtbus” is dringend op zoek naar vrijwillige chauffeurs. www.bravo.info/buurtbus.
Informatie m.b.t. deze oproep bij Jos Aarts,
tel. 0493 843 784 of 06 307 42 600.
→Wij het heel fijn vinden als u veranderingen in uw adres en/of emailadres aan ons doorgeeft. Dit is ook belangrijk voor de distributie van ‘t Buukske en de ONS.
U kunt wijzigingen doorgeven aan onze ledenadministrateur:
0493-495 065 of kbosomerendorp@gmail.com
→Als u dit jaar 80 of 90 jaar wordt, u een bezoekje kunt verwachten
van onze felicitatiecommissie.
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LEDENNIEUWS
Gedenken wij onze dierbare overledenen:
† De heer Jan Sonnemans
Speelheuvelstraat 12
† Mevrouw Dien Opdam - Smits
Kloosterweg 28
† Mevrouw Anna Reinders - Rutjens
Keizerstraat 9
† Mevrouw Tonnie Koks - Beerens
Munnekenstraat 76
† Mevrouw Nellie Arendsen - van Bogget
Sonnehove 143
† Mevrouw Riet Kivits - van den Boomen
Sonnehove 103
† De heer Joop Verkroost
Molenstraat 31
† Mevrouw Ietje van Otterdijk - Thijs
Munnekenstraat 28
† Mevrouw Miet Damen - Vereijken
Sonnehove 307
† Mevrouw Francien Lemmen - Haazen
Sonnehove 253

3 mrt 2021
9 mrt 2021
12 mrt 2021
12 mrt 2021
13 mrt 2021
15 mrt 2021
19 mrt 2021
21 mrt 2021
3 apr 2021
3 apr 2021

Opdat zij voortleven in onze herinnering.
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:
Mevrouw
Mevrouw

Corrie Thaens - Hooghiemster
Angeline Nagel - Maas
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Hogaarde 9
Tuinstraat 30
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"OMA’S SCHORTJE”
Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is.
Het voornaamste gebruik van oma's schortje was om haar jurk te beschermen omdat ze er maar een paar had.
Maar ook omdat het makkelijker was om een schortje te wassen in
plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om de pannen van de kachel of uit de
oven te halen.
Het diende ook om de tranen en vuile neus
van de kinderen af te vegen.
En als ze de eieren uit het kippenhok ging
halen, was het schortje ook heel handig
om de eieren te dragen.
Als er visite kwam, konden haar verlegen
kinderen onder haar schortje schuilen.
En als het koud was, kon ze haar armen
er indraaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als
ze met koken gebukt stond over de kachel. Hout voor de kachel werd ook in
het schortje binnen gebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten
groenten in naar binnen. En als de erwten
gedopt waren gingen de schillen in het
schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te rapen, die
onder de bomen lagen.
Als oma onverwachts visite aan zag komen, stond je er van te kijken
hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar
seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar
schortje. Dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.

9

Het zal nog lang duren voordat iemand iets uitgevonden heeft, dat
voor méér doelen gebruikt kan worden dan het schortje!
Vergeet niet!! In deze tijd, zouden wij er gek van worden, te weten
hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten .
Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden…….
Of toch ???????
*Liefde*
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5 DAAGSE REIS VELUWE.

KBO Someren nodigt u van harte uit om deel te nemen aan deze
reis. In samenwerking met TwinTours uit Helmond hebben we weer
een gevarieerd programma voor u samengesteld met fijne excursies
en tijd om gezellig samen te zijn. U verblijft in hotel *** Hotel Mennorode te Elspeet. Het hotel ligt prachtig in het bos aan de rand van het
Veluwse dorp. Ideale uitvalsbasis voor leuke excursies. Locaties zijn
allemaal ruim van opzet en Coronaproof. Het vervoer is per comfortabele touringcar voorzien van alle gemakken. Deze hele week wordt
u begeleid door de chauffeur/reisleider.

Maandag 13 september 2021:
Vanaf de opstapplaats in Someren vertrekken we om 08.30 uur.
Rond 10.00 uur zijn we dan bij het Bijenhuis in Wageningen. Na
de koffie met honingwafel start de excursie met beeldpresentatie en rondleiding (evt met bijenpakken) door de bijenstal en
tuin. Omstreeks 13.00 uur aankomst Barneveld, Museum De
Grote Glind. In een mooie boerderij van meer dan 100 jaar oud
wordt u hartelijk ontvangen met een goede koffietafel. Na het
eten zal een medewerker uitleg geven over de historie van het
museum en wat er zoal te zien is. Ze hebben een grote collectie
met verzamelde spullen uit grootmoeders tijd. Van koffiemolens
tot tractoren. De rest van de middag zal omvliegen als u rondstruint door het binnen- en buitendeel van het museum.
Om 17.00 uur stappen we weer in de touringcar en komen om
18.00 uur aan bij het hotel.
Diner deze eerste avond om 20.00 uur.
Dinsdag 14 september 2021:
Omstreeks 09.00 uur vertrek vanaf het hotel met deskundige
gids voor een rondrit over de Veluwe. Tussen de middag stoppen we bij een restaurant in dit natuurgebied voor een goede
koffietafel. In de namiddag brengt u een bezoek met gids aan
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Radio Kootwijk. Het markante gebouw van voormalig zendstation Radio Kootwijk ligt midden op de Veluwe. Samen met de
gids wandelt u langs de monumentale pomphuisjes naar het
hoofdgebouw. Hier wordt een film vertoond en drinkt u een
kopje koffie. Aansluitend vertelt de gids over architectuur, techniek en boeiende historie en leven in het dorp Radio Kootwijk.
17.30 uur aankomst hotel. Na het diner live muziek in het hotel.
Woensdag 15 september 2021:
Deze ochtend heeft u tijd om vrij te besteden. Een wandeling in
het bos of wij brengen u naar Elspeet of Nunspeet. Tussen de
middag geniet u samen van een goede koffietafel. In de namiddag staat een bezoek aan het kleurrijke gebouw van Beeld en
Geluidsinstituut in Hilversum op het programma. Het gebouw
herkent u vast van TV. Als instituut voor mediacultuur beheert
Beeld en Geluid een zeer brede in het archief met gesproken
woord en beeldmateriaal. Het museum zelf is wegens verbouwing tot 2022 gesloten maar voor groepen zijn de leuke arrangementen in het gebouw gebleven. We hebben het arrangement Televisie Nostalgie voor u geboekt. Dit begint met een samenvatting van een uur van nostalgische tv beelden. Tot slot
worden er nog enkele bekende rekwisieten uit het mediadepot
getoond. Daarna sluiten we af met koffie en gebakje.
Afhankelijk van het weer brengen we u nog even naar Spakenburg of rijden we een toeristische route terug naar het hotel.
Om18.30 uur zijn we terug bij het hotel.
Donderdag 16 september 2021:
In de ochtend vertrekken we wat later vanaf het hotel naar Flevoland.
Onderweg bezichtigen we een paar kunstobjecten van de Land Art
Tour en vangen we een glimp op van het Floriade 2022 terrein. Dan
vroege lunch bij Paviljoen Oostvaardersplassen. Mogelijkheid om
kort het bezoekerscentrum te bezoeken (kan ook voor de lunch). In
de namiddag wat vroeger naar Batavialand. Dan heeft u daar wat extra tijd. Eventueel een bezoek aan Batavia Outlet erbij (op korte loopafstand van Batavialand).
Deze middag besteedt u verder op eigen gelegenheid. In de avond
bij het hotel live muziek of andere vorm van entertainment.
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Vrijdag 17 september 2021:
Na het ontbijt en uitchecken vertrekken we rond 09.00 uur
vanaf het hotel. Wij rijden een mooie route langs de IJssel richting het zuiden. In het kleine en sfeervolle “stadje” Bronkhorst
kunt u even rondwandelen en bij het restaurant in het centrum
komt de groep weer bij elkaar voor de koffietafel. In Bronkhorst
waant u zich in een openluchtmuseum. In de namiddag staat
een bezoek aan het prachtige Kasteel Rosendael op het programma. Samen met de gids wandelt u door het kasteel en het
bijbehorend park met “De Bedriegertjes”. Op de terugweg stoppen we nog voor een heerlijk diner ter afsluiting van deze reis.
Omstreeks 21.30 uur aankomst terug in Someren.
Kleine wijzigingen in het programma voorbehouden.

Wat u moet weten.
Reisdocumenten:
Zorg dat u in het bezit bent van een geldig paspoort of identiteitskaart.
Geen vaste plaatsen…:
In de bus wordt dagelijks van plaats gewisseld. Dit gebeurt als volgt:
opstaan, drie rijen overslaan, zitten gaan. Dit geldt ook als er meer
zitplaatsen zijn dan deelnemers!
Samenreizen:
Niet-kamerdelers welke samen willen reizen, wordt geadviseerd om
hun aanmelding gelijktijdig (dus in één envelop) in te zenden.
3- Persoonskamers op aanvraag.
Rollators/diëten:
Het meenemen van rollators is beperkt mogelijk. U dient dit bij aanmelding op te geven. Vermeld ook andere zaken b.v. dieet e.d. onder
“bijzonderheden” in het aanmeldformulier.
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Hotel & Congrescentrum Mennorode:
Dit ruime hotel ligt midden in het groen, aan de rand van het dorp.
Het hotel beschikt over een restaurant, bar (open tot circa 23.00 uur).
Kamers bereikbaar per lift en vv toilet, douche, telefoon, tv, wifi, kluis.
Dagschema (in principe):
07.30 – 10.00 uur ontbijtbuffet
09.00 uur vertrek
12.30 -13.30 uur lunch
18.30 uur diner
Reissom:
€ 535,00 pp (standaard/cosy)
€ 80,00 pp toeslag 1 pk (beperkt beschikbaar)
€ 20,00 pp toeslag 2 pk (premium)
Annulering:
Kosteloos tot 13 juni 2021.
U dient er rekening mee te houden dat de reis na 13-6-2021 niet
kosteloos door u geannuleerd kan worden.
Een annuleringsverzekering biedt hiervoor in een aantal gevallen de oplossing.
Belangrijke data:
Informatiebijeenkomst in "De Huiskamer" De Ruchte op
02 juni 2021 om 10.00 uur.
Aanmelden reis vóór 13 juni 2021
Vertrek reis
13 september 2021.
inschrijfformulier downloaden via
WWW.KBO-SOMERENDORP.NL

OF

Francien Boots 493738,
Hennie Vossen 494541,
Marjan Verdouw 492546 of mailen naar:
kbo.someren.activiteiten@gmail.com
en we sturen u het formulier per mail.
Inschrijfformulier inleveren bij Francien Boots, Floreffestraat 36.
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LET OP!

1. Maak nooit zomaar geld over.
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt.
Twijfelt u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje
krijgt, verwijder het. Klik niet op de link. Krijgt u opeens een berichtje
via WhatsApp met de vraag om geld? Bijvoorbeeld van uw kind of
een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het berichtje van uw (klein)kind
of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen.
Niet gebeld = geen geld.
2. Geef nooit uw inloggegevens, wachtwoord of pincode af.
Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente
zijn en vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet
aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp. Banken bellen u niet
om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, of om ergens in
te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ met een
probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm. Alleen
oplichters doen dat.
3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is.
• Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een
wachtzin: een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk.
• Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer,
telefoon of tablet in
• Installeer een virusscanner
• Maak regelmatig back-ups
• Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link
Wilt u meer informatie?
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken?
Bel gratis de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen
09:00 - 17:00 uur. Meer informatie is te vinden op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
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PUZZEL VAN ONS
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12
roofvogel 14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw.
20 bevel 21 tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 zich
verschaffen 29 tuinvak 31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier
36 boomscheut 37 voordat 39 soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom
42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 57 rij 59 a priori 60 vernieuwing
63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 67 koordans 68 tekst op
muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die tijd.
Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4
losse draad 6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep
10 reisgoed 11 luxe woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van
Holland 17 wolvlokje 18 soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets
25 slotwoord 28 leerkracht 30 vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap
35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 38 pl. in Gelderland 42 dag en
nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 vrouwelijk dier 49 nageslacht
50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 dierenverblijf 56 poes 58 in
elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 67 soort hert 69 dominee 70 dit is.
Oplossing vóór maandag 6 mei a.s. inleveren bij bestuursleden of bij
de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com .
Graag mét vermelding van je eigen adres !!!!!
Drie prijzen: nogmaals 3x een tablet chocolade.
Prijswinnaars puzzel Buukske nr 4 van APRIL
Er waren 33 goede inzendingen. Na loting werden de volgende winnaars voor een tablet chocolade uit de hoge hoed getoverd:

L. Brünken
Peter Claassen
Diny Crooijmans
Zij hebben de prijsjes inmiddels
ontvangen.
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INTERVIEW MET EEN IETS “JONGERE” KBO-er.
Naam: Ton Bakermans. Ik ben 58 jaren jong.
Waar ben je geboren: In Someren op de
Keizerstraat.
Wie zijn je ouders? Toon Bakermans uit
Zummere en Jo uit Asten. Over de brug getrouwd dus.
Werk/beroep: Ik was een nationale vrachtwagenchauffeur in hart en nieren. Af en toe naar
België of Duitsland.
Getrouwd met: Wendy Rijntjes (52 jaar) en
we hebben 2 dochters. Miranda van
30 jaar en Michelle die is 24. Miranda heeft 1 dochter Lotte van 4
en 1 zoon Bram van 2 jaar. Deze
laatste twee staan op zijn arm.
(Zouden er nog meer kleinkinderen
komen, Ton heeft nog een arm en
twee benen! Redactie).
Hobby’s: Vrijwilliger op Sonnehove.
Momenteel helaas niet veel te doen i.v.m. de corona.
Veel knutselen. Dingen van de Weggeefhoek op internet ophalen en
daar weer wat moois van maken en dan weer doorgeven aan andere
mensen. Vóór in de tuin staat een molen waar ik bijna 2½ jaar aan
gewerkt heb. In de achtertuin heb ik een buitenkeuken gemaakt,
want ik hou ook van lekker koken en BBQ-en. (En van eten! Red!!)
Ik maak ook vrachtauto’s van lego. En daar ga ik ook zó in op, dat ik
dit alleen aan de kant schuif als er lekker gegeten kan worden…
Wat is het leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt: Het
leukste is toch wel de geboorte van de kinderen en nu weer de kleinkinderen. Daar kan ik zo van genieten!!
Het vervelendste was met 40 jaar een hartaanval en een zware
burn-out. Maar hier heb ik ook wel van geleerd: Pluk de Dag.
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Ja, ik kon er zelf niet
veel aan doen maar mijn ziektes had ik liever niet gehad.
Wat is een perfecte dag voor jou: Samen weg op de fiets met
Wendy en liefst wat verder weg. Dan af en toe een terrasje pikken en
een hapje en een drankje doen.
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Hoe ben je bij de KBO gekomen? Door onze buurvrouw Annie
Ketelaers. Ze vond dat het tijd werd dat ik ook bij de club kwam. Je
kon dan ook voordeliger sporten en mee uit eten. De andere georganiseerde dingen hebben we nog niet meegemaakt want ik ben pas lid
van de KBO vanaf oktober vorig jaar. Dus we laten ons verrassen
wat er nog allemaal aankomt.
Wat zou je willen veranderen bij de KBO: Daar kan ik nog niet veel
over zeggen. Alleen waarom krijgen wij twee peperkoeken en maar
1 kerstster en 1 pakje met eitjes. De volgende keer is één peperkoek
ook goed. Maar hele leuke attenties van deze club.
Wat wil je nog kwijt: Dat corona heel vlug verdwijnt en iedereen gevaccineerd is. Zodat we weer een beetje het normale leven op kunnen pakken en we weer lekker samen terrasjes kunnen pikken
tijdens onze fietsuitjes.
Trudy & Marjan.
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com
Hennie Vossen
Henny Claessens
Henny Goossens
Pieter Cattenstart
Cor van de Sande
Marjan Verdouw

Markt 2
Voorzitter
Dorpsstraat 20
Secretaris
Keizerstraat 107B
Penningmeester
Pasakker 68
Hogaarde 14
Hoogertstraat 29

0493-494 541
0493-494 664
0493-495 942
0493-495 065
0493-492 005
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
Coördinator ouderenadviseurs
Anneke v/d Ven C.O. annekevandeven43@gmail.com.
Martien Lemmen
m.lemmen3@chello.nl
Jan Lommen
janlommen1936@gmail.com
Tjeu Swinkels
tjeu.bets.swinkels@gmail.com
Nico van den Broek
info@nicovandenbroek.nl
Jo Sleegers
fransenjo@kpnmail.nl

0493-492 368
0493-492 474
0493-492 558
0493-492 669
0493-490 705
0493-492 887
06-1360 8092

BELASTING INVULHULPEN:
Harry Leenen
Frans van Stiphout
Jan Kuijpers
Martien Lemmen
Harrie Wijnen
Katrien v.d. Rijdt

harry.leenen@kpnmail.nl
fr_ansvanstiphout@hotmail.com
jankuijpers@kpnmail.nl
m.lemmen3@chello.nl
h.wijnen@upcmail.nl
katrienvanderijdt@hotmail.com

0493-496 923
06-5137-5318
0493-492 841
0493-492 558
0493-493 518
0493-694 957

www.kring-gemeente-someren.nl
ZIEKENBEZOEK:
Carla Janssen

Wil u graag een bezoekje ontvangen bel dan met:
0493-492 399

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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