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COLOFON 

Dit Buukske verschijnt maandelijks en wordt uitgegeven door KBO So-
meren-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,  06-16 811 418 

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 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 
 

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 9 september. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com


     3      

SEPTEMBER 2021 15 ͤ  JAARGANG NUMMER 9 
Colofon ...................................................................................... blz. 2 
Inhoudsopgave en agenda .............................................................. 3 
Van het Bestuur ............................................................................... 5 
Ledennieuws ................................................................................... 7 
Ontspanningsmiddag – Opening verenigingsjaar ............................ 8 
Kun je zingen, zing dan mee… met De Nagalm .............................. 9 
Klik & Tik cursus internetten .......................................................... 10 
Yoga bij de KBO… ........................................................................ 11 
Wist u dat + oproep wijzigingen door te geven .............................. 12 
Puzzel september en prijswinnaars augustus ......................... 14+15 
Uitnodiging Sixties Sunday Alive ................................................... 16 
Uit eten met de KBO + Rabo ClubSupport .................................... 17 
Fietsen Senioren Someren-Dorp 2021 .......................................... 18 
Automaatje, oproep chauffeurs + cursus filosofie .......................... 19 
Vragenvuur met Frans Koks .................................................... 21+22 
KBO-Bestuur: werkgroepen, namen en adressen ......................... 23 

 

AGENDA 

maandag 30 aug De Huiskamer is weer open  09.30 uur 
maandag 30 aug Start repetitie toneelclub 13.30 uur 
maandag  01 sep Fietstocht 30 km 13.30 uur 
donderdag 02 sep De Huiskamer is weer open  14.00 uur 
maandag  06 sep Kienen in de grote zaal 13.30 uur 
dinsdag  07 sep Start Yogales 10.00 uur 
maandag 13 sep 5-daagse Veluwereis    
dinsdag 14 sep  De Nagalm begint repetities 13.30 uur 
woensdag 15 sep Fietstocht 50 km 10.00 uur 
donderdag  30 sep Uit eten in de Proeftuin 18.00 uur 
dinsdag 05 okt Jaarvergadering KBO 10.00 uur 
woensdag 06 okt 30 km Fietstocht 13.30 uur 
donderdag 07 okt Opening Verenigingsjaar  14.00 uur 
zondag  17 okt Sixties Sunday Live 16.00 uur 
zondag 07 nov The Sound of Music (uitverkocht) 10.30 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. Komende tijd kan het zomaar anders 
worden. Ook wij zien uit naar een beetje ‘oude normaal’! 
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VAN HET BESTUUR 

U heeft het misschien al wel gemerkt! Wij, leden van het bestuur, 
rouleren al een aantal maanden om het voorwoord in ‘t Buukske 
te schrijven. Dat geeft onze voorzitter wat meer lucht en wij ko-
men ook eens aan de beurt. Een win-win situatie zoals wel eens 
gezegd wordt. Want in deze tijd van afwachten wat er gaat ko-
men en wat we allemaal in het najaar al wel kunnen gaan doen, 
is het best lastig om elke maand een stukje te schrijven. 
 

Maar er gloort wat licht aan de horizon. Wij hebben niet stilgeze-
ten en zijn op dit moment al flink bezig om in het najaar enkele 
leuke, nieuwe dingen te organiseren. 
In het vorige Buukske was al een aantal activiteiten onder de ru-
briek “Wist u dat” ondergebracht. 
Zo zijn ook de picknick en het uit eten daarin vermeld. De aan-
meldingen voor deze activiteiten liepen zo goed, dat ze binnen 
de kortste keren volgeboekt waren. Dat is heel mooi. 
Gelukkig blijkt dat toch weer veel mensen behoefte hebben om 
er eens uit te zijn. Ook niet zo gek na een rare maar vooral een-
zame periode zoals we die eerder nooit hebben meegemaakt. 
Houd dus alle activiteiten de komende tijd goed in de gaten zodat 
u zich tijdig kunt opgeven.  
U kunt ook alle informatie terugvinden op Facebook en op onze 
website. 
En denkt u ook aan ons bij het stemmen via Rabo ClubSupport!?  
Alvast onze hartelijke dank. 
 

Henny Claessens, secretaris  
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† Mevrouw Door van Doren - Vergeer  
 Dagpauwoog 6   29 mei 2021 
† De heer Karel Meeuws   
 Slievenstraat 57  16 juli 2021 
† De heer Toon van den Boomen   
 Heiveldsestraat 21  20 juli 2021 
† Mevrouw Nellie Jonkers - Verhoijsen  
 Sonnehove 339  23 juli 2021 
† Mevrouw Arda van Ganzewinkel – van den Baar  
 Den Dilleman 29  31 juli 2021 
 

 Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

Echtpaar Meine en Willie Jonkers-Bolsenbroek Amer  57  

De heer Jos van de Weegh Geerkesweg  29 

Echtpaar Ad en Cisca van Iersel-Simons Avennelaan   34  

Echtpaar Piet en Rickie Welten-Snijders Pasakker  10 

Mevrouw Thea Meevis Gruttostraat 26 Ospel  

Echtpaar Fons en Henriëtte Tinnemans-Raijmakers 

    Lindestraat 54 Asten  

Mevrouw Anneke van de Laar   Meidoornstraat 27 Someren-Eind 

 

JUBILEUM VIERING VERMELDEN IN ‘T BUUKSKE? 

Dan kunt U zich zélf het beste schriftelijk aanmelden bij de  

redactie. Die zorgt dan voor een passende vermelding.   
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ONTSPANNINGSMIDDAG 7 OKTOBER 2021 

WE HEBBEN ER WEER ZIN IN! WE GAAN WEER BEGINNEN!  
Op donderdag 7 oktober 14.00 komen De Briljantjes optreden in 
De Ruchte tijdens de opening van het verenigingsjaar. 
De toegang is gratis! Wel is het gewenst u tijdig van tevoren op 
te geven. Dit kan tot 1 oktober. 
We maken er als vanouds een gezellige middag van. 
Blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. 
Aanmelden bij: 

Francien Boots, Floreffestraat 36  0493 - 493 738 

Hennie Vossen, Markt 2   0493 - 494 541 

Marjan Verdouw, Hoogertstraat 29  0493 - 492 546 

kbo.someren.activiteiten@gmail.com 

of via website www.kbo-somerendorp.nl. 
 
 
  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
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KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE !! 

Aan iedere energieke 60-plusser die graag 
zingt en van gezelligheid houdt.  
Seniorenkoor DE NAGALM start binnenkort 
weer op en laat de coronacrisis eindelijk ach-
ter zich. Een mooie gelegenheid om U aan te 
sluiten. Karel Velings, onze dirigent, kan ie-
dereen gebruiken, of uw stem nu laag of 
hoog, wel of niet geschoold is. De gezelligheid staat voorop, 
maar we willen regelmatig ook laten horen wat we kunnen.  

Iets voor U? Kom dan a.s. dinsdag 14 september naar De Huis-
kamer in De Ruchte voor de repetitie. Die duurt van 14.00 uur tot 
15.45 uur. Voor de Kosten (€ 60,- per jaar) hoeft U het niet te la-
ten. Voor informatie: Karel Velings,  0493-494 244. 
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OP EENVOUDIGE MANIER GRATIS LEREN INTERNETTEN? 

KOM DAN NAAR KLIK&TIK IN DE SOMERENSE BIBLIOTHEEK! 
 

Hier wordt deze basiscursus internet 
gegeven: “Klik&Tik”.  

Op een eenvoudige manier wordt uit-
gelegd hoe een computer werkt en 
leer je meer over hoe je iets opzoekt 
op internet.  

Want tegenwoordig vind je “alles” op internet! 
Hoe gaan we te werk? Door in je eigen tempo te ontdekken, ook 
als je nog helemaal geen ervaring met computers hebt.   
En je bent net zo lang bezig als jij nodig hebt. 
Onder begeleiding van bibliotheekmedewerkers leer je deze ‘ba-
sisvaardigheden’ en krijg je persoonlijke begeleiding bij de vra-
gen waar jij tegen aan loopt. Je kunt de computers in de Biblio-
theek gebruiken of je neemt een eigen laptop of tablet mee. 
“Door de Klik&Tik-cursus kunnen deelnemers op en laagdrempe-
lige manier met een laptop of tablet/iPad aan de slag”, aldus 
Joyce, de bibliotheekmedewerker die deze cursus in Bibliotheek 
Someren begeleidt. “Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat we 
een gezellige tijd samen hebben. Want ook van elkaar kunnen de 
deelnemers veel leren.” 

Cursus op dinsdagmiddag 
De Klik&Tik basiscursus internet is elke 
week op dinsdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur in de Somerense Bibliotheek 
aan de Molenstraat en is bovendien 
gratis. Wil je ook leren omgaan met een computer of gewoon oe-
fenen onder begeleiding? Dat kan vanaf 7 september weer elke 
week. Wil je meer weten of wil je jezelf aanmelden?  

Bel dan naar  0493-492828 of vraag het aan de medewerkers 
in de Bibliotheek. Als dat lukt, kun je je ook (laten) aanmelden via 
de website: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/klik&tik. 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/klik&tik
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YOGA BIJ DE KBO 

Heb jij altijd al een yogales willen uitproberen maar is 
het er nooit van gekomen? KBO Someren gaat van 
start met wekelijkse yogalessen op dinsdagmorgen in 
De Huiskamer van De Ruchte. 
 

Yoga is vertragen en stil worden, volledig aanwezig 
zijn in het nu.  
  

Met Yoga gebruiken we zittende en liggende oefeningen in com-
binatie met onze adem en zachte bewegingen om de energie uit 
te nodigen en balans te creëren in ons hele zijn. Deze oefenin-
gen doen we op een yoga-mat op de grond. Mocht je liever op 
een stoel zitten dan is dat geen probleem (aanpassingen zijn al-
tijd mogelijk). Yoga is nl. meer dan alleen een houding aanne-
men, de weg ernaartoe is net zo belangrijk. 
 

Vanuit ons hoofd zijn we vaak bezig met verwachtingen en oplos-
singen bedenken. Hiermee zetten we onszelf onbewust onder 
druk en spanning en raken uit balans. Het kan ook zijn dat er 
veel gebeurt in jouw leven waardoor het fijn is om even een rust-
moment in de week te creëren. Yoga helpt je bij bv. het verwer-
ken van verlies of slaapproblemen. 
Via ademtechnieken, meditatie zoals bv. Yoga-nidra en speciale 
houdingen kom je tot jezelf en mag je jezelf uitnodigen de rust te-
rug te vinden. Zo leer je de filosofie van Yoga.  
 

Yoga betekent letterlijk “verbinding”. Samen met elkaar maak je 
deze yoga-reis in stilte, ieder op zijn eigen mat en na afloop is er 
tijd voor een kop thee en gesprek. 
We starten met een introductie-les op dinsdag 7 september van 

10.00 tot 11.00 uur in De Ruchte in So-
meren. Breng een deken of handdoek 
mee en trek gemakkelijke kleding aan 
(liefst sportkleding).  
Ik ontmoet je graag in De Huiskamer 
van De Ruchte, 

Miranda van den Berg 
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WIST U DAT … 

→De jaarvergadering op 5 oktober gehouden wordt. 
→De opening van het verenigingsjaar op donderdagmiddag  

7 oktober 14.00 uur is. Mét de spetterende “Briljantjes”. 
→U zich het hele jaar door kunt aanmelden bij de diverse activi-

teiten. Zoals Jeu de boules, koor De Nagalm, de wandelvereni-
ging, scootmobielen, fietsen en alle andere activiteiten. 

 

 Beste leden,  
  Wij willen graag ons ledenbestand up to date houden. 
  Daarom zou het fijn zijn als u verandering van telefoonnummer  
  of adres aan ons door zou geven. 

Ook als uw e-mailadres de afgelopen jaren is veranderd,  
is het voor ons fijn om dat te weten. 
Wij kunnen u dan op tijd laten weten als er iets verandert,  

bv in een activiteit.   
Stuur even een berichtje naar kbosomerendorp@gmail.com  
of stop een briefje in de bus bij een van de bestuursleden. 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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SEPTEMBER-PUZZEL VAN ONS 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corres-
ponderende nummer. 
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Horizontaal: 1 godsspraak 5 vliegtuigloods 10 vermaak 12 teug 14 pl. 
in Gelderland 15 kleinkunst 19 via 20 natrium 21 alleenrecht 23 sele-
nium 24 godsdienst v.d. moslims 26 hulpzeil 27 interest 29 riv. in Duits-
land 31 Chinees voedsel 32 platvis 34 nageslacht 36 hok met gaas 37 
kuil 39 ijzerhoudende grond 40 niet overvloedig 41 Europeaan 42 re-
kenteken 43 scheepstouw 44 varkentje 46 knaagdier 48 part 51 rijstge-
recht 53 feitelijk 55 gesloten 57 toetsinstrument 59 populair 60 lengte-
maat 63 als onder 64 zandheuvel 66 benadelen 67 sluis 68 huldigen 70 
dierlijke uitwerpselen 71 omgeving 72 dringend. 

Verticaal: 1 babysit 2 hertje 3 reeds 4 enthousiasme 6 hoge stand 7 
Gedeputeerde Staten 8 hoge berg 9 oxidatie 10 de oudste 11 dames-
kleding 13 schaaldier 15 groepje muzikanten 16 buitenkans 17 vrou-
wenkleding 18 dwingeland 21 maf 22 water in Utrecht 25 overgeleverd 
verhaal 28 land in Afrika 30 boomvrucht 31 eerste aanzet 33 vrouwtjes-
schaap 35 gebouw in Amsterdam 36 gebogen been 38 grote papegaai 
42 zeemacht 43 opgestelde rij 45 geeuwen 47 bemoediging 49 eiken-
schors 50 seizoen 52 Engelse titel 54 reusachtig 55 bovenste deel 56 
glorie 58 voorzetsel 61 weelde 62 dikke kleverige stof 65 grijs gesteente 
67 vreemde munt 69 namelijk 70 mij. 

 
 

Oplossing vóór maandag 6 september a.s. inleveren bij be-
stuursleden of bij de redactie via mailadres:  
redactiekbosomeren@gmail.com.  

Graag mét vermelding van je eigen adres !!!!! 
 

Prijswinnaars puzzel Buukske nr. 8 van augustus: 
Riek Bouwmans,  Ter Hofstadlaan   227 
Dinie Tesselaar,  Julianapark     18 
Wil Zegveld,  Wilhelminaplein     42 
Francis Boots,  Sonnehove   315 

 
Ook deze keer worden er 4 boeken verloot over 
onze 50-jarige koningin Maxima met prachtige 
foto’s van haar en leuke wetenswaardigheden 
over haar leven als koningin. 
 

  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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UIT ETEN MET DE KBO IN DE PROEFTUIN… 

Op donderdag 30 september om 18.00 uur . Menu à € 19,95. 
Opgeven vóór 25 september bij Francien Boots,  0493-493 738  
  
 
 

   Menu 

Rundvleessoep of Zoete Uiensoep 
Proeftuinbrood met kruidenboter 

          ********** 
Runderstoofvlees   of   Visstoofpotje 
Bij de hoofdgerechten serveren wij rode kool,  
boontjes met spekjes en aardappelkroketjes 

          ********** 
Dessert van ‘t huis 

 
 
  
 

 

 
 

Rabo ClubSupport 

 
Zo werkt meedoen aan ClubSupport: 
Stemmen: Van 4 tot en met 24 oktober kun jij via internet  
je stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging.  
→ Op onze KBO-Someren Dorp… dat spreekt! 
Uitslag: Tussen 1 en 14 november zijn de finale uitreikingen 
en horen ook wij welke financiële ondersteuning we weer krij-
gen. 
goed voor jouw club & geweldig voor de buurt. 
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Fietsen met de Seniorenvereniging Someren-Dorp in 2021. 
 

In de afgelopen periode hebben 
wij weer een 50 km. fietstocht 
richting Valkenswaard op 21 juli 
j.l. en een 30 km. fietstocht rich-
ting Sterksel op 4 augustus j.l. 
verreden. Mede door de mooie 
weersomstandigheden konden 
wij weer meer deelnemers, 
waaronder wederom enkele 
nieuwe, verwelkomen. 
De tocht naar Sterksel telde maar liefst 29 deelnemers.  
 

Voor verslagjes en foto-impressies van deze tochten, welke zijn 
verzorgd door Germelda Verheijen en Marinus Michiels, zie onze 
website www.kbo-somerendorp.nl. 
 

Alle tochten vertrekken vanaf De Ruchte om 13.30 uur!  
Onze 4e 30 km.-tocht is op woensdag 1 september.  
Deze tocht voert ons richting Liessel en we pauzeren bij cafetaria 
“R/W, Hoofdstraat“. 
 

Onze 3e 50 km.-tocht is op woensdag 15 september.  
Deze tocht voert ons richting Borkel en Schaft en we pauzeren bij 
Eetcafé “Zomerhof” en Pannenkoekenhuis “De Clown” in 
Leende. 
 

OPROEP: 
Willen degenen die een geel veiligheidshesje van de KBO 
hebben ontvangen en door omstandigheden niet meer kun-
nen of willen deelnemen aan onze fietstochten, deze hesjes 
inleveren bij Hans Boerekamps, Groeningen 44, s.v.p.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Tot slot: willen de deelnemers aan de fietstochten welke een 
geel hesje hebben ontvangen, dit voortaan tijdens de fiets-
tochten ook dragen. 
 

Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps.  
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AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN 

Is weer volledig ‘open’. U kunt naast medische 
ritten ook weer ritten aanvragen voor vervoer 
naar een verjaardag, een winkel, een bezoek of 
naar de kapper.  
Wel blijven de extra corona-voorwaarden nog 
gelden in de auto.  

 

 Tevens chauffeurs gezocht!!! 

Voor meer info of aanmelden:  

automaatje@oniswelzijn.nl of  0493 44 12 66.  
Of bij de coördinatoren van AutoMaatje Asten-Someren:  

Silvia Bouwmans 0493 441 254; Mireille Bohnen 0493 441 240. 
 
Onis Welzijn Cursushuis organiseert vanaf september één  
donderdagavond per maand van 20.00 tot 22.00 uur een cursus  
filosofie en de kunst van goede vragen stellen.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Kandelaars: 
r kandelaars@oniswelzijn.nl.  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
mailto:r.kandelaars@oniswelzijn.nl
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Vragenvuur met… Frans Koks. 
Naam en leeftijd: Frans Koks. 
Ik ben 78 jaar.  
Waar geboren: In Someren Eind,  
in de Brugstraat.  
Wie zijn jouw ouders: Mijn vader was 
Frans Koks uit Nederweert en mijn moe-
der heette Anna Michiels en we hadden 
een gezin van 10 kinderen: 6 jongens en 

4 meisjes. Eén jongen is na een paar dagen overleden. 
Beroep / werk: Ik heb 43 jaar bij Philips gewerkt. Eerst als me-
taalbewerker en daarna als machinemonteur. 
Relatie en kinderen: Mijn vrouw heb ik ontmoet tijdens het dan-
sen in Zeilberg. Ik zag haar en vond het meteen wel wat. De 
eerstvolgende dans kwam zij mij vragen, de klik was er meteen 
en zo hadden we binnen de kortste keren verkering. We hebben 
2 zoons. Fred is 53 jaar en heeft 1 zoon die 11 jaar is. John is 51 
en heeft 2 zoons van 16 en 19 jaar.  
Hobby’s: Héél veel. In het oude huis had ik een hele grote zol-
der. Daar knutselde ik veel. Vogeltjes uitzagen en beschilderen 
op speciaal plastic en een heel treinemplacement waar de hele 
buurt kwam kijken en spelen. Vogeltjes in de tuin en een groot 
aquarium. Toen we een jaar geleden verhuisden, paste dat niet 
meer in het nieuwe huis. Ook is ons hondje overleden.  
Doe verder van alles voor de KBO. 
Leukste en het vervelendste wat je hebt meegemaakt:  
Het leukste is dat ik Rieky heb ontmoet 
en de geboorte van zoons en klein-
zoons.  
Het vervelendste is de ziekte en het 
overlijden van onze schoondochter 
Nancy.  
Ook de wateroverlast in ons oude huis 
op de Hoepelakkerstraat in 2016, toen 
ons huis 15 cm onder water kwam te staan en drie weken daarna 
de hagelstorm over half Someren raasde.  
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Zou je nog iets over willen doen in je leven: Nee, eigenlijk 
niet. Het is goed zo. 
Wat is een perfecte dag voor jou: Mooi weer, wandelen, fietsen 
en knutselen.  
Doe je nog iets bij de KBO: (mede)leider bij de Jeu de Boules 
club, zaal opbouwen bij leuke activiteiten en ik ben bezorger voor 
een wijk van ’t Buukske.  
Hoe ben je bij de KBO terecht gekomen: Op mijn 60ste jaar ge-
stopt met werken en een paar maanden later werd ik gevraagd 
door Dhr. Ruedisueli, die vond dat ik daar nog wel tijd voor had.  
Wat zou je willen veranderen bij de KBO: Het gaat volgens mij 
best wel goed. Ben heel tevreden over de hele organisatie.  
Wil je nog iets kwijt: Ja. Een bankstel dat ik niet goed kan plaat-
sen in mijn nieuwe huis!!! 
Verder niets bijzonders, alleen dat we sámen gezond blijven.  

Wij danken Frans en zijn vrouw voor de gezelligheid en de over-
heerlijke appeltaart bij de koffie.  
 

Trudy & Marjan. 
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com 

 

Hennie Vossen  Markt 2 0493-494 541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Voorbeemd 20 0493-494 664 
 Secretaris 
Henny Goossens  Penningmeester 0493-495 942 
Pieter Cattenstart Pasakker 68  0493-495 065 
Cor van de Sande  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 

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.kring-gemeente-someren.nl   
 
 

ZIEKENBEZOEK:  Wilt u graag een bezoekje ontvangen bel dan met: 
Carla Janssen  0493-492 399 
  

Donateurs: 

✓ In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie  Postel 27  0493-492 061 

✓ Hotel Centraal  Wilhelminaplein 3  0493-494 815 
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