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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,   06-1681 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  0493-492 368 
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 7 oktober. 

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

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 
donderdag 14 okt Wandelen  09.30 uur 
zondag  17 okt Sixties Sunday Live 16.00 uur 
woensdag 20 okt 50 km Fietstocht 10.00 uur 
donderdag 28 okt  Wandelen 09.30 uur 
dinsdag 02 nov Film: De beentjes van…… 14.00 uur 
vrijdag 12 nov Uit Eten bij ’t Zunneke 18.00 uur 
 

Rectificatie: de 50 km tochten beginnen altijd 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. Komende tijd kan het zomaar anders 
worden. Ook wij zien uit naar een beetje ‘oude normaal’! 
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VAN HET BESTUUR 

Beste leden, 
 

De nieuwe maatregel in De Ruchte voor de ontspanningsmidda-
gen is: dat u uw vaccinatiepapieren moet meebrengen of nog  
gemakkelijker de QR-code op uw telefoon. Of een negatieve test 
van maximaal 24 uur oud. Én altijd een geldig legitimatiebewijs. 

Helaas kunnen wij u echt niet binnen laten zonder een bewijs. 
In het belang van ons allemaal. 
Dus hopelijk hebt u hier begrip voor. Voor ons is dit de enige moge-
lijkheid om veel mensen te kunnen ontvangen.  

 

Voor het bezoeken van de Sound of Music of het Uit Eten gelden an-
dere regels: zie hieronder.  
 

Indien je volledig gevaccineerd bent kun je het vaccinatiebewijs op 3 
manieren verkrijgen: 
1) Via de CoronaCheck-app op je mobiele telefoon. Zorg wel dat je 

telefoon opgeladen is. 
2) Via een geprinte versie van het vaccinatiebewijs, waarbij je eerst 

in moet loggen met je DigiD-account. Je hebt hiervoor een pc / lap-
top / ipad / mobiele telefoon, een DigiD-app en een printer nodig 
om dit te regelen. 

3) Via een aanvraag bij het ministerie. Je belt dan 0800-1351 (lange 
wachttijd) en daar word je dan doorverbonden naar Het Ministerie 
van Volksgezondheid. Hier vragen ze je BSN (BurgerServiceNum-
mer) en nog een paar andere persoonlijke gegevens en dan krijg je 
binnen 5 dagen het bewijs toegestuurd. 
 

Een negatief testbewijs kan ook: 
4) Dit moet binnen 24 uur voor de aanvang van de voorstelling en ui-

terlijk 2 uur van te voren. Het nummer dat je hiervoor kunt bellen is 
0800-1202. 

 

Let wel!!!! Je moet bij het theater een geldig legitimatiebewijs 
overleggen, anders mag je nog niet binnen. 

Nodig: 
Vaccinatiebewijs/Negatief testbewijs 
Opgeladen telefoon + CoronaCheck-app 
Geldig legitimatiebewijs 

Mondkapje voor in de bus   Het bestuur.  
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LEDENNIEUWS 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† De heer Harrie van de Laar  
 Zandstraat 87A  13 aug 2021 
† De heer Ton Willems   
 Julianapark 16  15 aug 2021 
† De heer Toon Manders   
 De Hoof 12  24 aug 2021 
† Mevrouw Maria van Otterdijk – van de Moosdijk 
 Sonnehove 117 10 sept 2021 

 Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

Mevrouw Toos Voermans 
Walstraat 24 

Mevrouw Toos Verhagen    
Kasteelsingel 100 Weert 

Mevrouw Riek Leenders – van Deursen  
Merelstraat 6 

De heer  Ton van Brussel en mevrouw Annie Beelen  
Bartenweg 26 

De heer Frans van Moorsel   
Garsteweg 18 

De heer Edwin Lommen 
Rosdaal 12 

Mevrouw Toos Jacobs  
Dr. Eijnattenlaan 26 

 
 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN 

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

automaatje@oniswelzijn.nl of  0493 44 12 66.  

Silvia Bouwmans 0493 441 254; Mireille Bohnen 0493 441 240.  

  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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FIETSEN MET KBO SOMEREN-DORP IN 2021. 

We naderen weer het einde van ons fietsseizoen 2021 en hieronder 
staan de laatste 2 fietstochten van het seizoen vermeld. Onze laatste 
50 km. tocht gaat traditiegetrouw naar Milheeze waar we hartelijk wel-
kom zijn bij de Familie Freriks-Meeuws. 
 
Onze 5e 30 km-tocht is op woensdag 6 oktober, vertrek om 13.30 uur 
vanaf “De Ruchte”.  
Deze tocht voert ons richting Heeze en we pauzeren bij Tapperij “ De 
Zwaan “. 
 
Onze 4e  50 km. tocht is op woensdag 20 oktober, vertrek om 10.00 
uur vanaf “De Ruchte”.  
Deze tocht voert ons richting Milheeze en we pauzeren bij de  
Fam. Freriks-Meeuws en bij een nog nader te bepalen locatie.  
 
Hans Boerekamps 
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ONTSPANNINGSMIDDAG 7 OKTOBER 2021 

Op donderdag 7 oktober 14.00 komen De Bril-
jantjes 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. 

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. 
 
Dus uw vaccinatiepapieren meebrengen of de QR-code op uw te-
lefoon. Of een negatieve test van maximaal 24 uur oud. 
  

Rabo ClubSupport    
Zo werkt meedoen aan ClubSupport: 
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! 

 
De STEMMING vindt uitsluitend DIGITAAL plaats via de website 
van de Rabobank.  
We begrijpen dat het voor sommigen moeilijkheden kan opleveren. 
We willen natuurlijk wel zoveel mogelijk stemmen krijgen.  
 
Daarom hebben wij elke maandag tijdens de inloopochtend in De 
Huiskamer van De Ruchte een helpdesk voor u zitten.  
Zij bieden u de helpende hand bij het invullen van het stembiljet. 
 
Uitslag: Tussen 1 en 14 november zijn de finale uitreikingen en horen 
ook wij welke financiële ondersteuning we weer krijgen. 

Goed voor jouw KBO. 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
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GASTVROUWEN GEVRAAGD.  

Voor de dagelijkse KBO-activiteiten in De Huiskamer van De Ruchte 
zijn we dringend op zoek naar gastvrouwen die bereid zijn om 1 of 2 
keer per maand de gasten in De Huiskamer te voorzien van een kopje 
koffie of een drankje. 
Op dit moment kunnen we voor elke middag van de week gastvrouwen 
inzetten. 

Je wordt dan van 13.30u tot 16.30u verwacht 
in De Ruchte. Je werkt altijd samen met een 
andere gastvrouw. Na het koffierondje wordt  
alles weer in de vaatwasser gezet en opge-
ruimd en wordt de keuken netjes achtergela-
ten.  

Er is zeker tijd om zelf een kopje koffie te 
drinken en een praatje te maken met de gas-
ten. 
Heb je interesse om je hiervoor als vrijwilliger 

in te gaan zetten en de gasten een fijne middag te bezorgen, kun je 
contact opnemen met:  

Annie van Otterdijk 06 4902 0242  annievanotterdijk@hotmail.com 

Hennie Vossen 0493 - 494 541 hvossen@kpnplanet.nl 
 

 

ETEN BIJ ‘T ZUNNEKE 

VRIJDAG 12 november 18.00 uur      € 19,95 
Tomatensoep 
Runderbouillon 
met stokbrood en kruidenboter 
 

Zonnevis 'Picasso' (gebakken fruit)  
Schnitzel met champignonroomsaus  
geserveerd met salade, groente, friet, aardappelgratin 

 
Dame blanche 
Koffie of thee 

Opgeven vóór 8 november bij Francien Boots  0493 - 493 738 
  

mailto:annievanotterdijk@hotmail.com
mailto:hvossen@kpnplanet.nl
https://www.zunneke.nl/
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TWEE VERSLAGJES VAN DE SCOOTMOBIELERS, 

In juli was het mooi weer en echt een middagje om er op uit te rijden 
met de scootmobielers. 
De tocht zou ons via een mooie rit tussen Lierop en Someren leiden 
naar Het Pastoorke in Lierop. 
We hebben enkele nieuwe gezichten temidden van de oude garde. 
Onderweg kwamen we toch langs bekenden van de mensen die in de 
groep mee rijden en er moest natuurlijk veel gezwaaid worden. 
Na een klein uurtje rijden waren we op de rustplaats. Hier bestelden 
we ons natje en droogje en na een kleine 3 kwartier vertrokken we 
weer richting Someren. 
Deze weg ging een klein stukje over de Strabrechtse 
Heide en langs het onlangs gesloten tehuis Witven. 
Een van onze begeleiders wist een mooi verhaal te 
vertellen over de bouw van het kapelleke, gebouwd 
door enkele Somerense mensen. 

Hierna werd de rit hervat en reden we via het 
Keelven naar Someren. Daar werd de groep 
weer ontbonden. 
Enkele scootmobielers bleven even wachten 
en stelden toen de vraag aan de begeleiders 
om eens over de Strabrechtse Heide te rijden. 
Dit werd genoteerd en mee aan de slag 
gegaan. 

 
Op 28 augustus was het dan zover om deze uitdaging aan te gaan. 
Alle aangeschreven scootmobielers waren van de partij. Van te voren 
was wel door de begeleiding gevraagd om de accu's goed op te laden 
daar de tocht verder zou zijn dan de normale 20 á 22 kilometerritten… 
Op deze stralende dag vertrokken we met 11 scootmobielers en 4 
begeleiders. Via “De Donck” reden we richting de hei. 

Op de heide zelf was goed te rijden en de 
mensen die we tegemoet kwamen vonden 
het ook allemaal een mooi schouwspel dat 
er zoveel scootmobielers rustig over de 
heide trokken. Zelfs een man uit Vlissingen 
die er aan het wandelen was vond het 
prachtig en knipte ook een zeer mooie foto. 
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Na de rust bij de “Schaapskooi” in Heeze, 
waar we werden getrakteerd door Luit 
Verdouw en Geert van Lierop, trokken we om 
Heeze heen door de bossen en kwamen 
achter het kasteel weer op bekend terrein.  
Van hieruit via de provinciale weg weer 
richting Someren. 
Allen waren vol lof over deze route. Dus deze houden we er in, zodat 
die menig jaar terug zal keren. Mochten er mensen geïnspireerd zijn 
om mee te rijden, zullen ze helaas moeten wachten tot 2022. 
Dan beginnen we weer in april met de tochten. 
Wij, begeleiders, danken de rijders voor hun aanwezigheid en 
enthousiasme. 

Geert van Lierop 
 

Op dit moment gelden de 
regels van het RIVM nog 
in de Ruchte.  
 
Daarom is het vereist dat 
men een entreebewijs heeft 
voor de middag van zon-
dag 17 oktober Sixties Sun-
day Live.  
 
Deze voorstelling wordt ge-
houden in de foyer en foyer 
lounge.  
 
De kosten zijn € 3,00, in-
clusief een consumptie.  
 
De verkoop van een ticket 
verloopt via de Ruchte. U 
kunt vanaf vrijdag 1 oktober 
een ticket kopen aan het lo-
ket van de Ruchte.  
 

Alles is afhankelijk van de op dat moment geldende regels van 
het RIVM. 
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PICKNICK BIJ D’N DONCKELAAR      H♡RT VOOR ELKAAR 

Op maandagmiddag werd er een tent van 10 x 15m neerge-

zet bij D’n Donckelaar ♡. Dinsdag 17 augustus in alle vroegte 

waren de gastvrouwen, de activiteitencommissie, het be-
stuur, de opbouwploeg en onze maatschappelijke sta-
geloper, Kai, al aanwezig om de 25 tafels en 100 stoe-
len te sjouwen, de hartjes op te hangen, het geluid klaar 
te zetten, de eitjes te koken, de broodjes te snijden, het 
beleg en het zoet te verdelen enz. enz. 

♡Heel veel dank voor de grote gastvrij-

heid van D’n Donckelaar, vooral Riekie 
Welten. Fantastisch hoe jullie ons gehol-
pen hebben. Zo’n picknick is een hele or-
ganisatie; vooral onze voorzitter heeft ber-

gen werk verzet. ♡  
Op de tafels stonden vaasjes met een bloemetje die door de dahliaver-
eniging voor ons geplukt waren. De KBO-le-
den werden hartelijk verwelkomd met een bor-
reltje. Daarna koffie met cake.  
Met buurten en een quiz, waarbij sommigen 
de antwoorden zochten op de telefoon (het is 
toch wat met die senioren van tegenwoordig) 

was het zo tijd voor de lunch. ♡ 

Samen met de sponsoring van: Jumbo ♡, Piet vd. Mortel ♡, AH ♡, Lidl 

♡, Wim Peters tomaten♡, Frank ♡ (Bakkerij vd Mortel) en tafels/stoe-

len van Top Partyverhuur ♡konden we een mooie lunch serveren. ♡ 
De middag werd opgeluisterd door het duo EmenEm uit Lierop. Door 
de muziek zat de stemming er goed in. Na een ijsje en een glaasje fris-
drank keerden de mensen huiswaarts. 
Na zo’n jaar is het toch een hele verademing om elkaar weer te kun-
nen ontmoeten. Jammer genoeg hebben we nogal wat mensen teleur 
moeten stellen maar dat kon niet anders. 100 Was echt de limiet om 
het veilig en verantwoord te kunnen organiseren. 
Een advies als er iets te doen is: geef u op tijd op. 

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

Alle Sponsoren  ♡ELIJK BEDANKT! 
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OKTOBER-PUZZEL VAN ONS 

 
Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes  

met het corresponderende nummer. 
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OMSCHRIJVING OKTOBERPUZZEL 

Horizontaal: 1 linie 6 pl. in Overijssel 12 dikke vloeistof 13 dierlijke uit-
werpselen 14 gard 16 eindbedrag 18 kreet 19 sluis 21 boven 22 tel-
woord 24 luitenant 25 teer 26 loon 27 vragend vnw. 28 slee 30 eerste 
kwartier 31 populair 33 reeds 34 deel v.e. geschrift 37 aldoor 40 tijdperk 
41 een zeker iemand 42 fakkel 45 zeemacht 48 senior 49 Oude Testa-
ment 50 vanwege 51 motorschip 53 kraan 54 verbond 56 kuil 57 rond-
hout 58 oxidatie 59 ingenieur 60 Turks bevelhebber 62 tochtje 63 eiken-
schors 65 op de wijze van 66 motto 68 melkklier 70 kracht 71 sieraad. 

Verticaal: 1 werelddeel 2 pl. in Gelderland 3 nummer 4 lokspijs 5 vaste 
lezer 7 voortreffelijk 8 troefkaart 9 Gedeputeerde Staten 10 kopergra-
vure 11 stijloefening 15 zangspel 17 bedevaartplaats 18 leemte 20 bij-
naam 23 Japans bordspel 29 deel van Oostenrijk 32 land in Afrika 35 
pausennaam 36 grappenmaker 38 glorie 39 naaldboom 42 laks 43 rei-
ziger 44 deel v.d. keel 45 seinalfabet 46 hobbyist 47 tandglazuur 48 later 
52 kuststrook 55 lidwoord 61 Engels bier 62 korte snelle beweging 64 
einder 65 grote papegaai 67 daar 69 laagtij. 

 
Oplossing vóór donderdag 7 oktober a.s. inleveren bij bestuursleden 
of bij de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  

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

 
Prijswinnaars puzzel Buukske nr. 9 van september: 
 
Annie Aarts, Noorderlaan  Carolien vd Wallen, Liesberg  
Mevr. Kuypers, Boerenkamplaan Carla Jacobs, Pasakker.  
 
Deze maand worden er weer 3 tabletten chocolade verloot onder de 
winnaars van de puzzel van de maand oktober.  
  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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VRAGENVUUR MET HARRIE AARTS 

Naam en leeftijd: Harrie Aarts en ik ben 73 jaar. 
Waar geboren: In Someren op de Dorpstraat. 
Mijn ouders waren Marinus Aarts en Nelleke van 
Houts. Ze was “tonpraoter” voor de Ouderen 
Bond, zat daar in het bestuur en trad ook op bij 
andere “carnavalsbezigheden”.  
Ik heb nog 4 broers en 5 zussen. 
Beroep / werk: Na de LTS ben ik bij de Stramit 
begonnen in de werkplaats, na een tijdje kon ik 
naar de Tekenkamer, want dat zat ook in mijn 
leerpakket. Na wat cursussen werd ik daar met-
een chef op die afdeling. Na een aantal jaren 
ben ik bij Constructiebedrijf Smits gaan werken op de Inkoop en Ver-
koopafdeling. Daar heb ik nog 10 jaar gewerkt. De laatste 25 jaar heb 
ik bij het UWV gewerkt als Boekhouder en Administrateur.  
Getrouwd met: Wilma Schmitz. Ik heb haar ontmoet op de kermis in 
Someren Eind. Ik had geen vervoer naar huis en Wilma was met de 
brommer. Mocht mee terug naar Someren achterop en zo is het geko-
men. We hebben samen 2 zoons. Onze Johan is 44 jaar en heeft één 
meisje Minke, 6 jaar en één zoon, Bas 5 jaar. Stefan is 42 jaar en heeft 
drie zoons: Stan 10 jaar, Lucas 8 jaar en Niek 6 jaar.  
Hobby’s: Voetbal kijken bij SV Someren en zondagsdienst mee-
draaien. Carnavalsvereniging de Meerpoel. Begonnen als Nar en nu 
inmiddels Groot Officier; al lid vanaf 1970. Ik ben IVN “nestbescher-
mer” voor de weidevogels, zoals de kievit en de grutto. Vogels spotten. 
Ik hou ook de wijk schoon waar ik woon, voor wat betreft zwerfafval.  
Leukste/vervelendste moment in je leven: Ja, zoals zo veel mensen 
hebben is de geboorte van onze kinderen en kleinkinderen toch wel 
heel erg leuk. En we zijn blij dat er geen echte erge dingen zijn ge-
beurd in ons leven voor wat betreft gezondheid. Al onze zussen en 
broers leven nog.  
Jouw perfecte dag: Ja, een beetje afgezaagd misschien, maar toch: 
mooi weer, wat wandelen, fietsen en mijn hobby’s kunnen uitoefenen.  
Doe je nog iets bij de KBO: Ik bezorg het Buukske bij een aantal le-
den. ik wandel altijd mee met de wandelgroep op donderdagmorgen.  
Hoe kwam je bij de KBO: Gewoon lid geworden. Qua leeftijd was dat 
een goed besluit, ook als ondersteuning voor de KBO en natuurlijk DE 
PEPERKOEK !!!    
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Zou je nog iets willen veranderen bij de KBO: Ja. Een logischer in-
deling voor wat betreft de bezorging van de Buukskes. We 
fietsen nu een ronde van 10 km. Niet dat we dit erg vinden, 
maar het zou toch wat beter ingedeeld kunnen worden. 
(Daar wordt aan gewerkt, Harrie!) 
Wil je nog iets kwijt: Nee, eigenlijk niet. Het is prima zo. Oh ja, toch. 
Ik heb ook nog een bank in de aanbieding…….. 

Marjan & Trudy.   
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ONTSPANNINGSMIDDAG  
DINSDAG 2 NOVEMBER FILM: 

“DE BEENTJES VAN SINT-HILDEGARD” 

Met in de hoofdrollen Herman Finkers en Johanna ter Steege. 
Een erg leuke film, waarom u zeker kunt lachen.  
Ook als u hem al gezien heeft, blijft het leuk. Samen lachen 
is altijd leuker dan alleen voor de buis. 
De film duurt 1 ½ uur.  Na de pauze komt 

Mirjam Aarts optreden. 
Opgeven tot 1 nov kan bij: . 

Francien Boots   0493 - 493 738  

Hennie Vossen   0493 - 494 541 

Marjan Verdouw   0493 - 492 546 

kbo.someren.activiteiten@gmail.com, U krijgt altijd een bevestiging. 

Of via de  website www.kbo-somerendorp.nl  
Of een strookje /briefje /kaartje met datum activiteit, naam+adres in de 
brievenbus van één van bovenstaande personen. Adressen blz 2 + 23. 

 

WIST U DAT … 

→Elke dinsdagochtend van 10.00–11.00 uur worden yoga-lessen in 
onze Huiskamer gegeven á € 7,50 per les. Aanmelden via kbosome-
rendorp@gmail.com of kbo.someren.activiteiten@gmail.com of bel-

len naar bovenstaande nummers. 
→U terecht kunt voor vragen over computer of tablet  

bij Peter de Groot,  0493-440 266. 
→U zich het hele jaar door kunt aanmelden bij de diverse activiteiten. 

Zoals Jeu de boules, koor De Nagalm, de wandelvereniging, 
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. 
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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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