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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,  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 om ingezonden bijdragen 

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 of 
 ledenadm.kbo.sd@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 juni. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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AGENDA 

woensdag 01 juni Voorlichting reis Luxemburg 10.00 uur 

woensdag 01 juni Fietstocht 30 km 13.30 uur 

donderdag 09 juni Wandelen 09.30 uur 

maandag  13 juni Kienen 13.30 uur 

woensdag 15 juni Reis naar de Floriade 08.00 uur 

woensdag  15 juni Fietsen 50 km 10.00 uur 

donderdag  23 juni Wandelen 09.30 uur 

donderdag 23 juni Uit eten bij restaurant Valentino 17.30 uur 

woensdag 29 juni Scootmobieltocht 13.30 uur 

maandag 04 juli Kienen 13.30 uur 

woensdag 06 juli Fietsen 30 km 13.30 uur 
 

 

ENERGIETOESLAG  

U kunt de energietoeslag aanvragen bij de gemeente Someren als u 
minder inkomen heeft dan € 1382,89 (alleenstaand) of € 1.872,50 (sa-
menwonend) netto per maand. Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW- 
IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan krijgt u de energietoeslag automatisch.  
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VAN HET BESTUUR 

Beste leden,  
 
Mocht ik enkele Buukskes geleden nog schrijven over “Er is licht aan het 
einde van de tunnel”, dan was dat met het zicht op het einde van de 
pandemie. Het bijna-einde van een virus.  
 
Maar ook ik kon toen niet vermoeden dat er meer virussen waren.  
Inmiddels heeft het Poetin-virus het einde van de tunnel voor ons weer 
een heel stuk verder verlegd. Iets wat we niet meer mogelijk achtten an-
no 2022 en ook niet van deze tijd is, gebeurde toch. Oorlog, ook al wordt 
dat niet zo benoemd. Gebeurt het in Afrika of het Verre Oosten, lezen we 
het in de krant of zien het op TV. Maar nu in onze achtertuin worden we 
geconfronteerd met andere gewone mensen, die hun dagelijkse bezig-
heden hadden, maar nu moesten vluchten voor een ander virus.  
Het geeft je een gevoel van onmacht, frustratie en ongeloof.  
Maar het gebeurt echt.  
 
We denken dat vrijheid normaal is, maar miljoenen mensen weten in-
middels nu ook, dat een virus ook kan bestaan uit een mens. 
 
Koester onze vrijheid, die is onbetaalbaar, maar niet vanzelfsprekend.   
 
Cor van de Sande 
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† Mevrouw Mien van den Bosch-Smits 
  Sonnehoek  20 18 apr 2022 
† De heer Martien van Kol 
  Melchertstraat 14 18 apr 2022 
† De heer Wim van Meel 
  Ruttenhoek  8 25 apr 2022 
† De heer Sjef Meeuws 
  Molenstraat  20B 05 mei 2022 
† Mevrouw Florence Graafmans 
  Wolfsveld 50  07 mei 2022 

 
   Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONS NIEUWE KBO-LID: 

Mevrouw Ilze Dortmans Hageheld 5 
 

            JUBILEUM VIEREN 
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KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN KBO-LEDEN.  
 

Twee leden van KBO Someren-Dorp uit Asten ontvingen op dinsdag 26 
april de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
uit handen van de burgemeester van Asten, Mevrouw van Extel:  

Het echtpaar Fons Tinnemans en Henriëtte Tinnemans-Raijmakers. 

Fons was secretaris en is momenteel voorzitter van Handboogschutterij 
Willem Tell Asten.  

In 2005 werd Fons actief voor Stichting Werkgroep Een Aarde, een 
stichting met vele vrijwilligers. Velen dragen de stichting met haar kring-
loopwinkel een warm hart toe, vanwege het geld dat wordt opgehaald 
voor wereldwijde ontwikkelingsprojecten, die vaak een link met Asten of 
de regio hebben. Ook daar was hij bijna tien jaar secretaris en daarna 
voorzitter en dit deed hij gedreven en nauwkeurig.  

Als bestuurder is Fons een verbinder, maar vooral ook duidelijk en altijd 
met tomeloze inzet doorgaan als het even tegenzit. Hij kende de organi-
satie en haar vrijwilligers en wist wat er speelde en waar het knelde.  

Fons is niet alleen een bestuurder, maar ook in de uitvoering steekt hij 
graag de handen uit de mouwen.  
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De stichting is hem zeer dankbaar voor zijn inzet tot nu toe en hoopt dat 
hij zich nog lang blijft inzetten voor Een Aarde.  

Ook is hij actief bij de stichting Samen Asten Schoon (SAS). 

Sinds 2010 is de heer Tinnemans lector in de H. Maria Presentatiekerk 
in Asten. Vanaf 2020 geeft hij namens de VVV ook rondleidingen in deze 
kerk en vertelt hij enthousiast en goed voorbereid over de historie van 
deze kerk. 

Henriëtte Tinnemans-Raijmakers is voor de EHBO-vereniging Asten 
sinds 1985 een actief en betrokken 
lid. Zij is aanwezig bij diverse eve-
nementen door het jaar heen om 
de EHBO-post te bemannen. Ze 
was secretaris en nadien 24 jaar 
lang redactielid van het clubblad. 
Ze maakte o.a. mooie verslagen 
van oefeningen en opvallend was 
haar taalkundige punctualiteit.  

Net als haar echtgenoot Fons zet ook Henriëtte zich een aantal dagde-
len per week actief in voor Stichting Een Aarde. In de kringloopwinkel 
houdt ze zich vooral bezig met het beoordelen van ingekomen goederen 
en wat wel of niet geschikt is voor de winkel. Henriëtte staat bekend als 
een enthousiaste en energieke aanpakker.  

Daarnaast is Henriëtte actief als mantelzorger. Van 1994 tot 2019 deed 
ze veel voor twee directe buurvrouwen, die mede door haar inzet lang 
zelfstandig konden blijven wonen. Het was voor familieleden een gerust-
stellende gedachte dat er in nood altijd iemand direct in de buurt was om 
hulp te verlenen. 

Vanaf 1996 is Henriëtte mantelzorger voor haar 99-jarige moeder die 
daardoor nog altijd in Someren zelfstandig kan wonen.  



     8    

  



     9    

WIST U DAT … 

→De PICKNICK medio augustus gehouden wordt (en niet zoals 
in het jaarboek in juli). Meer info in Buukske 7/8, juli/augustus. 

→De opbrengst van de jubileumactie 50-jaar JUMBO voor onze KBO  
 € 314,36 heeft opgeleverd! Dank deelnemers; dank JUMBO! 
→WoCom een informatiekaart heeft over het vinden van een passende 

huurwoning. Hierin staat het belang van tijdig inschrijven, aan welke 
regels WoCom zich moet houden en in het kort hoe Wooniezie werkt.  

→U, gehoorbeperkte, ook een noodoproep via de 112NL-app kunt 
doorgeven aan de meldkamer. Wel de app vooraf installeren! 

→U voor vragen over- of problemen met uw computer, tablet of mobieltje 
nog steeds terecht kunt bij Peter de Groot,  0493-440 266. 

→Op 7 juni door het Alzheimer Café wéér een interessante thema-avond 
georganiseerd wordt nl. “Van thuis naar verpleeghuis.”  

 De bijeenkomst vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard in Asten. 
Ze beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur met eerste kopje 
koffie gratis) en eindigen om 21.00 uur.  

→Op 1 juni om 10.00 uur in De Ruchte de voorlichtingsmorgen voor 
de 5-daagse reis naar Luxemburg gehouden wordt. 
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SCOOTMOBIELTOCHTEN  

Op 4 mei jl. hebben we de 1e tocht gereden met de scootmobielers van 
KBO Someren-Dorp. De tocht ging naar Lierop bij Het Pastoorke in de 
bossen. De deelnemers waren enthousiast over de tocht van 21 km. 
Sommigen waren zo blij dat ze vertelden dat ze niet hadden verwacht 
hier nog ooit te kunnen komen.  
Vooral het schitterende  weer maakte de rit nog mooier. 
Dit is leuk voor de begeleiders die hieraan meewerken. 
De tocht ging verder via De Soete Inval en het Gat van Roels, 
tegenwoordig ’t Keelven. 
Wij hopen dat meer scootmobielers deze ritten mee gaan maken. 
Deze zijn altijd de laatste woensdag van de maand. 

Ton Uitdehaag 
 

Op de woensdagen zoals hieronder vermeld, vertrekken we vanaf  
De Ruchte om 13.30 uur … 
De eerstkomende tocht is op woensdag 29 juni 
En verder op 27 juli, 31 aug en 28 sept. 
 

Geert van Lierop    06-2208 9957    en  

Luit Verdouw    06-3891 9808 
 

Zij geven u graag verdere informatie.  
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AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN 

Is volledig ‘open’. U kunt naast medische ritten ook ritten aanvragen voor 
vervoer naar een verjaardag, een winkel, bezoek of de kapper.  
Wel blijven de extra corona-voorwaarden gelden in de auto. Ritten kun-
nen tot uiterlijk twee werkdagen van tevoren worden aangevraagd. 

Vanwege de hoge benzinekosten is de prijs per gereden kilometer 
-tijdelijk- verhoogd naar € 0,35. 

Bel of e-mail tussen 9.00 en 12.00 uur 
voor een afspraak naar: 
automaatje@oniswelzijn.nl of   

0493-441 266.  
 

Vragen naar  Silvia Bouwmans  
of  Mireille Bohnen. 
 
  

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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WOENSDAG 15 JUNI FLORIADE ALMERE 
 

Op 15 juni gaan we met de bus van TwinTours naar de Floriade. 
Het is alweer 10 jaar geleden dat de Floriade gehouden werd.  
 
Nu is het de beurt aan Almere. Je ontdekt hier oplossingen uit binnen- 
en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken.  
En je geniet van de geur en kleur van bloemen, planten, groenten en 
fruit.  
Duik in het thema ‘Growing Green Cities’ en laat je verrassen!  
 
15 juni 08.00 uur vertrek bus bij De Ruchte.  
Prijs € 59,50 (inbegrepen busreis en entree) 
 
Opgeven kan tot dinsdag 31 mei 2022.  
 
Kbo.someren.activiteiten@gmail.com 
Francien Boots 0493-493 738  

Marjan Verdouw 0493-492 546  
Hennie Vossen 0493-494 541  
  

mailto:Kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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PUZZEL JUNI 2022 
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Horizontaal: 1 eenstemmig 6 geneesmiddel 12 vergrootglas 13 fijn 
weefsel 14 wenk 16 geneesmiddel 18 sterrenbeeld 19 heks 
21 voorzetsel 22 eetgerei 24 achter 25 nauw 26 sigaar 27 naaldboom 
28 mijns inziens 30 onzes inziens 31 landbouwwerktuig 33 en dergelijke 
34 autostalling 37 deel v.e. breuk 40 pret 41 nageslacht 42 verborgen 
45 arts 48 familielid 49 onderofficier 50 bijwoord 51 getijde 
53 ratelpopulier 54 werklust 56 pl. in Gelderland 57 de lezer heil 
58 nauwe straat 59 eerste kwartier 60 vrouwelijk dier 62 vrucht 
63 muurholte 65 woonschip 66 pl. in Limburg 68 draaikolk 70 verdoving 
71 Afrikaan. 

Verticaal: 1 uiterst 2 hoge berg 3 numero 4 olm 5 narede 7 uitstalkast 
8 korte tijd 9 oude lengtemaat 10 scheepsvloer 11 door water omgeven 
land 15 intiem 17 plant 18 soort appel 20 schande 23 paardenkracht 
29 fier 32 selecte groep 35 op de wijze van 36 Engels bier 38 haarkrul 
39 roem 42 werpstrik 43 larie 44 test 45 wapen 46 herkomst 
47 scheepsuitruster 48 vrucht 52 slaginstrument 55 zangnoot 
61 Europeaan 62 vogel 64 vreemde munt 65 papegaai 67 personal 
computer 69 vogelproduct. 

 
Er worden 3 repen chocolade verloot onder de goede inzenders van de-
ze puzzel van juni   
 
Oplossing vóór 9 juni a.s. inleveren bij één van de bestuursleden of bij 
de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  

Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!! 
 
Uitslag puzzel mei… 
 

 
 
 

 

Mieke Verhagen, 
Louis Maas, 
Rini van Bussel. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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GROOT EN GRATIS CONCERT IN SOMEREN 

Hard meezingen met ‘Huilen is voor jou te laat’ op muziekfeest. 
 

In de uitgave van Buukske mei 2022 zat een groene flyer met informatie. 
De ouderen uit de gemeente Someren kunnen na twee jaar corona-
ellende wel een gezellig uitje gebruiken. Daar staan wij van de KBO he-
lemaal achter! De band De Opkikkers trad in coronatijd op bij vele ver-
zorgingshuizen in de regio, om ouderen toch nog een verzetje te geven 
in tijden van lockdown. Het werd een groot succes, maar het was ook 
emotioneel. 
Voor de band De Opkikkers reden om weer eens flink uit te pakken nu 
de situatie het toelaat. 
 

Daarom houdt zij op zondag 5 juni vanaf 14.00 uur een groot en 
gratis toegankelijk muziekfeest op het Wilhelminaplein. 
 

Peter en Karina van Deursen, 
Piet Engelen en Monique Ermers 
regelden samen enkele gastop-
tredens van Rudi und Carell,  
Vur Mekaar, Ruud de Roo en 
The Musquettes. De presentatie 
op 5 juni is in handen van de 
Somerense tonprater  
Robert van Lamoen. 
De acts in de buitenlucht worden 
uitgevoerd vanaf het podium op 
twee vrachtwagens. 
Zij hopen in samenwerking met 
de Katholieke Bond voor Oude-
ren zoveel mogelijk senioren te 
trekken. Ze brengen alleen Ne-
derlandstalige nummers die ou-
deren kunnen meezingen.  
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UIT ETEN  

Op donderdag 23 juni zijn we welkom voor een spannend buffet bij  
Restaurant Valentino aan het  Wilhelminaplein.   
Voor € 20 kunt u volop kiezen uit diverse lekkernijen in buffetvorm. 
Let op: Om 17.30 uur wordt de soep opgediend!  

Vóór 16 juni opgeven bij:  
Francien Boots  0493-493 738  
Marjan Verdouw  0493-492 546  
Hennie Vossen  0493-494 541   
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INTERESSANTE EN GEZELLIGE MIDDAG OP 3 MEI… 

Toen waren 3 vrijwilligers van de wensambulance bij ons te gast.   
Ondersteund door een PowerPointpresentatie vertelde Barry van Brakel 
wat de Stichting Wensambulance kan betekenen voor ongeneeslijke  
zieke mensen. Met een team van vrijwilligers maken ze nog een laatste 
wens mogelijk. Bv: een bezoekje naar het strand of naar een familielid, 
een dierentuin of pretpark.  

Na de uitleg kon men de wensambulance zelf gaan bekijken.  
Daar kreeg men uitleg van Frans Urlus, een ambulance-chauffeur.  

Na de pauze met een kopje koffie kwam Tonny Wijnands optreden. Dat 
is zoals altijd een groot succes. Wat een gezelligheid kan deze zanger in 
zijn eentje brengen. Allen in de zaal zongen, deinden mee met de liedjes 
die allemaal een herinnering waren uit onze jeugdjaren. Sommigen 
waagden zelfs een dansje! 
Het was een zeer gezellige middag en om vijf uur wilde men eigenlijk 
niet naar huis. 

De Activiteitencommissie  
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FIETSEN MET SENIORENVERENIGING SOMEREN-DORP IN 2022 
 

Op 20 april jl. hebben we onze eerste fietstocht van 50 km. verreden. 
Onder mooie weersomstandigheden stonden maar liefst 28 deelnemers 
te popelen om van start te gaan. Na een mooie route via Lierop, Mierlo, 
langs “Dierenrijk“ en golfbaan Gulbergen en een niet verwachte omweg 
door Nuenen arriveerden we bij onze pauzelocatie Rest. “Comigo“.  
Na een lunchpauze vervolgden we onze tocht via Mierlo - met een zeer 
gezellige en zonnige tussenstop op het terras van café “De Strabrechtse 
Heide“- richting Someren waar we wel wat eerder dan gepland, zo rond 
16.15 uur, met een voldaan gevoel arriveerden.  
 

Voorafgaand aan elke fietstocht worden de veiligheidsinstructies monde-
ling en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de deelnemers waarbij het dra-
gen van gele veiligheidshesjes extra aandacht krijgt. 
 

Programma in juni:  
Onze 3e 30 km-tocht verrijden we op 
woensdag 1 juni.  
Vertrek om 13.30 uur vanaf “De Ruchte”. 
Deze tocht voert ons naar Leende en we 
pauzeren bij Rest. “De Scheuter“. 
 
Onze 3e 50km-tocht fietsen we op woensdag 15 juni.  
Vertrek om 10.00 uur vanaf “De Ruchte”.  
Deze tocht voert ons naar Meijel en we pauzeren bij forelvisvijver  
“De Peelvisser” en bij Café “Het Turfke“ in Asten-Heusden. 
 

Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps. 
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VADERDAG ZONDAG 19 JUNI 
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BEZOEK AAN AALSHOF IN HAPS EN NOORDKADE VEGHEL. 

Op de Aalshof werden we ontvangen door de eigenaresse en begonnen 
we meteen aan de koffie met appeltaart. Ondertussen gaf de eigenares-
se uitleg over de kippen die ze momenteel hadden en wel het ras Sus-
sex. Van de eieren maakten ze 4 soorten advocaatjes waar we allemaal 
wat van konden proeven. 
Daarna verder naar de Noordkade Veghel, waar we een geweldige lunch 
hadden. Die was in een heel oude CHV-fabriek, die momenteel voor al-
lerlei doeleinden gebruikt wordt. Zoals een supergrote Jumbo, allerlei 
kleine winkeltjes waar je specialiteiten kon kopen, o.a. wijnsoorten, noot-
jes, verse hapjes, sushi, kunstwerken enz.. Er zaten ook allerlei artiesten 
in dit gebouw die daar hun atelier hadden en hun werk tentoonstelden.  
Verder een bioscoop, een theaterzaal en een restaurant.  
Er vindt een heel scala aan activiteiten plaats. Hier kregen we een leuke 
rondleiding, waar we heel veel te horen kregen hoe dit allemaal tot stand 
is gekomen. 
Kortom: Een hele mooie dag met echt  verrassende excursies. 

TH  
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ALZHEIMER CAFÉ PEELLAND IN BEWEGING. 

Het is weer een bijzondere bijeenkomst, het Alzheimer Café Peelland 
van deze 3e mei. Zitten de mensen doorgaans rustig op hun stoel te luis-
teren naar het gesprek tussen gespreksleider en gastspreker, nu zit re-
gelmatig niemand op zijn/haar stoel. En luisteren naar de gespreksleider 
is er ook nauwelijks bij. Dat komt door de enthousiaste en aanstekelijke 
presentatie van Rinus Pecht, voormalig docent bewegingsonderwijs aan 
het Peelland College in Deurne. Sinds zijn pensionering is hij vooral be-
zig met promoten van bewegen voor ouderen.  

Want… bewegen remt Alzheimer! 

Rinus is er duidelijk in: bewegen geneest Alzheimer niet maar werkt wel 
remmend op het ziekteproces. En hij maakt duidelijk dat je niet pas met 
bewegen moet beginnen als Alzheimer gediagnosticeerd is, maar dat 
bewegen voor alle ouderen van groot belang is. In welke vorm dan ook! 
Hij geeft daar een aantal voorbeelden van en nodigt de aanwezigen uit 
met hem mee te doen. En zo staan of zitten zo’n vijftig gasten en vrijwil-
ligers op een gegeven moment allemaal te dansen en te zwaaien met 
fleurige sjaaltjes en linten. En allemaal met een blije lach op het gezicht. 
Feest! 

Positieve gezondheid. 

Na de pauze -muzikaal opgeluisterd door Ine Eijsbouts - is er minder tijd 
om vragen te stellen. Rinus geeft duidelijk aan dat we moeten uitgaan 
van ‘positieve gezondheid’: niet uitgaan van de kwaaltjes en dingen die 
niet meer kunnen, maar van wat nog wél kan. Zoek bewegingsvormen 
die gezond zijn en je een blij gevoel geven.  
De afsluitende activiteit getuigt ervan: op een vrolijk muziekje volgt ie-
dereen de pasjes en andere bewegingen van Rinus.  
De tevreden bezoekers gaan vrolijk naar huis evenals de twee gasten 
die een fraai boeket meekrijgen. 

 

Alzheimer Café Peelland weer op dinsdag 7 juni. 

Het ACP heeft dan als thema: Van thuis naar verpleeghuis.  
De bijeenkomsten vinden plaats in Dienstencentrum De Beiaard in As-
ten, beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen om 
21.00 uur. Het eerste kopje koffie is gratis. 
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VRAGENVUUR MET: Liesbeth van Doorn-van der Velden 

Naam: Liesbeth van Doorn-van der Velden,  
geboren 5 september 1953 in Asten. 

Van wie bende gij d’r inne: Mijn ouders zijn 
Noudje van der Velden en Nelly Rooymans. 
Ik ben opgegroeid in café De Postel, het café 
van mijn ouders, nu In d’n Herberg.  

Getrouwd met: Frans van Doorn, 4 maanden 
geleden overleden. 

Kinderen: 2 kinderen, Harold en Sandra,  
2 kleinkinderen, Bo en Juul. 

Werk: Ik was medewerker bij Zwembad De 
Schop in Asten, zwemonderwijzer en administratief medewerker. 

Hobby’s: Zweminstructies geven bij zwemvereniging De Punderman  
(doe dit al 40 jaar), EHBO, jeugdvakantiewerk, poppendokter. vrijwilliger 
bij De Ruchte tijdens de concerten. 

Mooiste in het leven Kinderen en kleinkinderen. 

Het naarste uit het leven: Wat me pasgeleden is overkomen, alleen 
komen staan. Net voor we 50 jaar getrouwd waren.  

Wat zou je over willen doen: Het is goed zo. 

Perfecte dag: Met kinderen en kleinkinderen genieten van een mooie 
dag. 

Wat doe je bij de KBO: Sinds kort bestuurslid. 

Hoe kom je bij de KBO terecht: 18 jaar geleden wilde ik computercur-
sus volgen en dat kon alleen maar als je lid was. 

Wil je nog iets kwijt: Ben sinds 2 maanden bestuurslid en ga me oriën-
teren waar ik kan ondersteunen. 

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

Hennie Vossen  Markt 2 Voorzitter 0493-494 541 
Henny Claessens  Voorbeemd 20  Secretaris 0493-494 664 
Henny Goossens   Penningmeester 0493-495 942 
Pieter Cattenstart Pasakker 68 Ledenadministratie 0493-495 065 
Cor van de Sande  0493-492 005 
Frans van Stiphout  06-5137-5318 
Jo Sleegers  06-1360 8092 
Liesbeth van Doorn  0493-496 744 
 

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.kbo-kring-gemeente-someren.nl   
 
 

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

  

Donateur: 

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