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COLOFON 
 

Dit Buukske verschijnt maandelijks en wordt uitgegeven door 
KBO Someren-Dorp. De verspreiding gebeurt door onze ei-
gen bezorgers. Mocht u onverhoopt geen Ons en ‘t Buukske 
hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met  
mevrouw An van Eijk, Keizerstraat 42, telefoon 491628. 
Zij 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 
Hoogertstraat 29 5711 XM Tel. 492546 
redactiekbosomeren@gmail.com  

 

Redactie:  
Trudy Hasselman Zuiderstraat 45 5711 XJ Tel. 492368 
Jan Vossen Markt 2 5711 GD Tel. 494541 
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4E 5711 XG Tel. 844759 
 

Postadres KBO Someren-Dorp:  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20   5711 GP  Tel. 494664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
 

Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdens-
berichten en opzeggingen kunt u contact opnemen met: 
Francien Boots,   Floreffestraat 36,  5711AD      

0493-493738   t.boots@upcmail.nl  
 

Kopij voor het volgende nummer vóór 22 januari 2019 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:t.boots@upcmail.nl
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VAN HET BESTUUR 
 

De laatste maanden van het jaar is het altijd een hele drukte 
binnen de KBO. De kerstvieringen en de vrijwilligerslunch zijn 

toch altijd een hele klus voor bestuur 
en activiteitencommissie. Maar alles 
is weer naar tevredenheid verlopen. 
Er zijn altijd verbeterpuntjes, maar 
daar blijven we aan werken. De 
kerstvieringen verliepen mede dank-
zij onze gastvrouwen weer prima. 
Dames weer hartelijk dank.  
 

Pasjes. 
 
Het is de bedoeling dat u voortaan, per 1 januari 2019, bij de 
ontspanningsmiddagen uw ledenpasje kunt laten zien. Omdat 
we bijna 1400 leden hebben, 
wordt het steeds moeilijker om 
bij te houden of iedereen die 
deelneemt ook lid is.  
Om het allemaal betaalbaar te 
houden is dat echt nodig. We 
gunnen iedereen onze gezelli-
ge middagen, maar het is wel 
fijn als u dan ook lid bent.  
 
Kent u iemand die onze middagen ook wil bezoeken, maar 
nog geen lid is, dan kunt u even één van onze bestuursleden 
bellen en het komt goed. 
Als iemand al ergens lid is van een andere KBO, kan hij of zij 
voor € 10 per jaar gastlid worden bij KBO Someren-Dorp en 
overal aan mee doen. 
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Bezoek 80-jarigen. 

 

We willen met ingang van 1 januari iedereen die 80 wordt be-

zoeken en een kleine attentie brengen. 

Bij de 90-jarigen doen we dat al jaren en dat is 
altijd een gezellige aangelegenheid voor bezoe-
ker en bezochte.  

U wordt altijd eerst gebeld om een afspraak te maken. Dus er 
is geen onverwacht bezoek aan de deur. Ook als 
u dit echt niet wilt, kunt u dit dan kenbaar maken.  
Een kleine groep mensen gaat dit met veel plezier 
doen. Een mooi initiatief denken wij. 
 
Kandijkoeken. 
 
We krijgen nog al eens wat vragen over onze traditionele  
kandijkoeken. Daar zit een mooie historie achter, maar daar 
weten wij het fijne niet van. Dit is ongeveer het verhaal. 
Een bestuurslid van KBO Someren-Dorp lag tientallen jaren 
geleden in het ziekenhuis op één kamer met Meneer Peijnen-
burg. Meneer Peijnenburg, of de directeur?, bood toen aan 
om voor alle leden van onze KBO een peperkoek gedeeltelijk 

cadeau te doen. Dit is jarenlang een mooie 
traditie gebleven, totdat het te duur werd 
voor Peijnenburg. Nu wordt het al jaren door 
de KBO zelf betaald met goede sponsoring 
van de JUMBO. Weet u het exacte verhaal 
dan horen wij dat graag.  

 

Bestuur KBO-Someren-Dorp  

Het bestuur wenst u een heel goed 

en vooral gezond 2019. 
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VOORLICHTING OVER AUTOMAATJE 
 

Op Woensdag 16 januari is er om 
09.30 uur in de Huiskamer van de Ruch-
te, op uitnodiging van de KBO, een voor-
lichting van Onis over het automaatje.  
Voor veel leden kan dit nieuwe idee een 
hele uitkomst bieden.  
Voorbeeld: U wilt naar onze activiteiten 
maar u weet niet hoe u er moet komen. 

Dan legt u even twee dagen van tevoren contact met “Auto-
maatje” en zij regelen dat u gebracht en gehaald wordt. 
En zo zijn er meer voorbeelden denkbaar. 
Het project kan alléén slagen als er zich voldoende vrijwillige 
automaatjes melden. 
We willen hiermee bereiken dat iedereen kan blijven deelne-
men aan het sociaal-maatschappelijke leven.  

Vrijwilliger worden voor AutoMaatje. 
Neem dan even contact met ons op. Het is erg dankbaar vrij-
willigerswerk en u bepaalt zelf hoe vaak en wanneer u wilt 
rijden.  

Vervoer nodig? 
Ook als u een vervoersvraag heeft, kunt u zich natuurlijk bij 
ons melden. Vervoer mogelijk tegen een kleine vergoeding. 

Meer weten? Kom dan op woensdag 16 januari  
om 9.30 uur luisteren naar deze voorlichting. 

Contact:   
Mireille Bohnen,   0493-441266 of 
 m.bohnen@oniswelzijn.nl ; 

Silvia Bouwmans, 0493-441254 of 
 s.bouwmans@oniswelzijn.nl  
  

mailto:m.bohnen@oniswelzijn.nl
mailto:s.bouwmans@oniswelzijn.nl
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BEDANKLUNCH VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE KBO. 
 

Daar was ie dan weer, de Vrijwilligerslunch van de KBO op 
donderdag 29 november, om al zijn vrijwilligers te bedanken 
voor al het werk dat zij het afgelopen jaar weer hebben ge-
daan. Zonder vrijwilligers kan er geen vereniging bestaan, dus 
zéker ook de KBO niet. 

We waren weer van harte welkom in de kantine van voetbal-
vereniging SV Someren op de Potacker; een prachtige loca-
tie, waar alles bij de hand is. 

We hebben als bestuur, met een paar andere medewerkers 
van de KBO, deze lunch helemaal zelf verzorgd.…. 

En zeker met de prima hulp van Ell Verberne, een oude be-
kende bij SV Someren, en door het werk van de SOEP - 
TRIEN(EKES), is de lunch weer perfect verlopen. 

Bijna 100 vrijwilligers lieten 
zich al het lekkers goed sma-
ken: volop koffie, verse 
groentesoep, brood, krenten-
brood, allerlei soorten beleg, 
peperkoek én het alom ge-
waardeerde kroketje. En 
vooraf een kruidenlikeurtje. 
 

Tussendoor was er nog een optreden van Piet Bekkers, die 
heel wat smeuïge anekdotes te vertellen had. 
 

Na afloop werd Ell ook nog even in de bloemetjes gezet en 
alle vrijwilligers met een leuke beker met pepernoten en een 
envelopje bedankt. 

Rondom half twee ging iedereen tevreden naar huis en de 
KBO blij, dat er zoveel mensen weer op kwamen dagen voor 
deze gezellige lunch. 

Trudy Hasselman. 
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TIJD VOOR DANS! 
Wie gezond in beweging wil blijven én een 
gezellige activiteit wil doen kan meedoen aan 
de cursus dans.  

In 10 lessen leert u diverse dansen. U kunt alleen deelnemen 
en hoeft geen vaste partner mee te nemen. De dans vindt 
plaats in een lijn (linedance) waarin ieder dezelfde bewegin-
gen maakt op gezellige muziek. Daarbij worden verschillende 
muziekstijlen gebruikt. De les is ook geschikt voor mensen die 
niet eerder gedanst hebben.  
Na de les is er tijd voor gezamenlijke koffie. Het is dus niet 
alleen gezond bezig zijn maar ook gezellig. Er is ruimte voor 
een gesprek, plezier en er ontstaan nieuwe vriendschappen. 
De les staat onder begeleiding van een gediplomeerde sport- 
en beweegleidster.  

• Iedere maandag in De Ruchte behalve in vakanties 

• Kosten: € 40,-/ 10 lessen: via automatische incasso 
Aanmelden: c.smulders@oniswelzijn.nl  0493 441250.  
 

 

mailto:c.smulders@oniswelzijn.nl
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LEDENNIEUWS 
 

Wij gedenken onze dierbare overledenen 
† Mevrouw Anneke Derkx-van Veghel,  
 Sonnehove 10, op 20 november. 
† De Heer Willem Cranenbroek,  
 Sonnehove 137, op 25 november. 
† Mevrouw  Sophia van Dijck-Beumer,  
 Huize Witven/Beuvenlaan 7, op 4 december. 
† De Heer Harrie Tesselaar,  
 Munnekenstraat 2, op 7 december. 
† Mevrouw  Tiny van Dijck-Schreurs,  
 Speelheuvelplein 19, op 14 december. 
† Mevrouw  Jo Luijt-van der Hulst,  
 Hof v.Bluyssen/Wilhelminastr 29, Asten, 15 dec. 
† De Heer Piet van Heugten,  
 Berkel 8, op 16 december. 

Mogen zij rusten in vrede. 
 

 
Welkom aan onze nieuwe leden: 
 

Echtpaar  Jan & Maria van den Boomen-Kuijpers,  Kerkendijk 42. 

Echtpaar  Toon & Francien van Ganzewinkel-v d Mortel,  Markt 12. 

Echtpaar  Gerard & Truus Martens-Heussen,  Zuiderstraat 9. 

Echtpaar  Harrie & Marie-Louise Maas-Clerx,  Vlasstraat 3. 

De Heer   Frans van Gennip,  Zuiderstraat 15. 

Mevrouw  Marion Wijnen-Gerritsen,  Zuiderstraat 15. 

Echtpaar  Martien & Helmie van de Laar-van Hoof,  Het Eegtje 7. 

De Heer   Twan Tullemans,  Geerkensweg 3. 

De Heer   Hein van de Voort,  Sonnehoek 21. 

Echtpaar  Bart & Mia Bennenbroek-Hurkmans,  Beusakker 13. 

Mevrouw  Fien Steijvers-van Eijk,  Verdonckstraat 98. 

Echtpaar  Fried & Riet van Lierop-van Eersel,  Hoevenstraat 21. 
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ONZE LEDENADMINISTRATEUR. 
Met ingang van 1 januari 2019 stopt  
Hans Boerekamps als ledenadministrateur. Hij 
heeft jarenlang met heel veel plezier en accura-
tesse onze administratie bijgehouden. 
Bezocht al onze nieuwe leden en dat waren er veel, heel veel, 
wel 705. Hij deed ook legio andere dingen die met de leden-
administratie samenhingen.  
Hans het was GEWELDIG, heel veel dank daarvoor. 
Gelukkig hebben we een goede plaatsvervanger gevonden in 
Pieter Cattenstart. Vanaf 1 januari gaat hij de ledenadminstra-
tie overnemen. Een hele klus, maar hem wel toevertrouwd. 
Francien Boots gaat voortaan de nieuwe leden bezoeken. 
Allemaal veel succes en Hans, ik weet zeker dat je onze 
steun en toeverlaat blijft, als wij het even niet meer weten.  
Een man om op te bouwen.        Het bestuur 
 

Mantel-uit-dag dinsdag 19 februari 
Voor Mantelzorgers uit Asten en Some-
ren.We organiseren een spelletjesmid-
dag.. Liever kaarten of gewoon gezellig 

buurten? Geen probleem. Ook dat kan! 
U bent 19 februari van 13.15 uur tot 16.00 uur welkom om 
mee te doen in de Kerkstraat 10, Asten. Breng gerust zelf een 
leuk gezelschapsspel mee. Wij zorgen voor koffie en thee met 
iets lekkers. Eigen bijdrage €1,50 
 
Meldt u aan voor 16 februari bij: 
Hanny Nijssen nijssen_h@hotmail.com tel 0493-694221 of 
Truus van Otterdijk t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl 441246 
 
Bent u zelf geen mantelzorger maar kent u iemand in uw om-
geving biedt haar/hem dan uw hulp aan, zodat men deel kan 
nemen aan deze middag. 
De mantel-uit-dagen vinden meerdere keren per jaar plaats.  

mailto:nijssen_h@hotmail.com
mailto:t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
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WIST U 
 

→ dat we met een volle bus naar de Expo-Veldhoven gaan? 
Deze bus vertrekt op vrijdag 18 januari 2019 om 9.00 uur in 
Someren-Eind en dan naar Someren-Dorp, waar deze dus om 
ca. 9.05/ 9.10 uur zal arriveren. Zorg dat u op tijd bent. 
Om 15.00 uur vertrekt de bus vanaf de Expo weer huiswaarts. 

 
→ dat er een mogelijkheid is om te leren 
rikken. Heeft u interesse, meldt u zich 
dan aan bij voorzitter Hennie Vossen. 
 

→ dat we per 1 januari 2019 niet alleen de 90-jarigen, maar 
ook de 80-jarigen gaan bezoeken rond hun verjaardag.  
U wordt altijd eerst gebeld om een afspraak te maken. 
 

→dat Ruud Staals zich wegens stemproblemen heeft afge-
meld voor 10 januari. 
In zijn plaats komt Simone Slegers zingen. 
 

→ dat de gemeente Someren de Regeling Meedoen heeft 
voor inwoners met een kleine beurs? Dat betekent een inko-
men tot 120% van de bijstandsnorm. Je kunt de regeling bij-
voorbeeld gebruiken voor culturele of maatschappelijke activi-
teiten óf om er het lidmaatschap van de KBO mee te betalen. 
Kijk voor meer informatie op:  
www.zosomeren.nl/regeling-meedoen of bel 088-501 33 00. 
 

→ dat als u vragen heeft over uw computer of tablet, 
u Peter de Groot 0493-440266 kunt bellen. 
 

→ dat eind januari de jaarlijkse contributie 

á € 20 pp wordt geïnd.  
 
 

→ dat Onis een gezellige spelletjesmiddag voor mantelzor-

ges uit Asten en Someren heeft op dinsdag 19 februari? 
 

http://www.zosomeren.nl/regeling-meedoen
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→ dat als u nog vóór 1 februari (gratis) lid wordt van de 
Rabobank (dat is iets anders dan een rekening hebben bij de 
bank), dan mag u straks, in april 2019, meestemmen met de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
 

→ dat momenteel een actie loopt genaamd: “Word ook Aflos-
singsblij”? Heeft te maken met aflossingsvrije hypotheken. Bij 
de banken kan (kosteloos) een adviesgesprek worden aange-
vraagd om daarover meer informatie te krijgen, indien u dat 
wenst. 
  

→ dat Onis een cursus “Omgaan met de ziekte dementie”  
organiseert. Zie volgende Buukske van februari 2019. 
 

→ dat het zeemanskoort uit Mierlo voor ons optreedt op 14 
februari op onze ontspanningsmiddag? Zie volgende Buukske 
van februari 2019. 
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OOK UW VERKEERSKENNIS OPPOETSEN? 
 
Dat kan bij de verkeerscursus “Oppoetsen en Bijtanken”. 
Veilig verkeer Nederland afdeling Someren organiseert de 
jaarlijkse cursus “Oppoetsen en Bijtanken”. 
 
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die deelneemt aan het 
verkeer en die z’n weggezakte verkeerskennis op wil halen.  
 

Tijdens de cursus is er aandacht voor 
verkeersborden, verkeersregels, voor-
schriften en specifieke verkeersproblema-
tiek in de gemeente Someren. 

 
De cursus zal gehouden worden op: woensdag 30 januari 
2019 in gemeenschapshuis “de Vurherd”, Offermanstr 10, 
5715 AN te Lierop.  
Deelname aan deze cursus is gratis en wordt verzorgd door 
een bevoegd rijinstructeur. 
 
Aanvang is om 09:00 uur. U wordt verwelkomd met een kop 
koffie en een stukje vlaai.  
Rond 09:30 uur  zal in zaal “de Vurtuin” de cursus beginnen 
en omstreeks 12:00 uur is deze afgelopen. 
Tussendoor is er nog een kort koffiemoment. 
 
Opgeven kan tot 25 januari 2019 via: 
vvn.someren.cursus@gmail.com , graag onder vermelding 
van oppoetsen en bijtanken, en met hoeveel personen U deel 
wilt nemen. 

 
  

mailto:vvn.someren.cursus@gmail.com
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Voor alle senioren van 
De Plattevonder,  De Keijepaol,  De Meerpoel,   
De Kaauw Voetjes en De Pompers  
 

Om alvast in carnavalsstemming te komen zou het fijn zijn als 
u in carnavalskleding aanwezig bent.  

Tijdens deze zittingsavond treden o.a. voor u op :  
• Bas van Velthoven   
• De Lollypops  
• Jan Strik  
• Wissikinie  
• Prinsen Groot Someren  
• Hans Keeris  
• Muzikale begeleiding:   

Prinselijke hofkapel De Meerpoel  
• De presentatie is in handen van  Eric Hesius  

 

Locatie:  ”De Ruchte”  
Aanvang: 19.30 uur (zaal open: 19.00 uur)  
Entree: €. 8,00 p.p.  
 

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop op  
donderdag 7 februari  2019 in  ”De Ruchte” 
van 10.00 – 11.00 uur.  

Voor informatie tel. 441144 (De Ruchte)    
 
 

 De 55-plus carnavalszitting wordt mede mogelijk gemaakt door:    
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KERSTVIERING KBO 11 december 2018 
 

Ieder jaar weer kijk ik uit naar 
de kerstviering van de KBO. 

Tijdig kaartjes besteld voor mijn 
vriendin en mij en ruimschoots 
op tijd waren wij aanwezig op 
dinsdag 11 december, om een 

mooi plekje uit te zoeken in de inmiddels 
al goed bezette zaal. Met een kopje koffie 
en koekje zetelden wij ons in het midden 
van de zaal. Klokslag twee uur opende 
voorzitter Hennie de middag, heette ieder-
een welkom en gaf een kleine opsomming 
van wat er stond te gebeuren. 

Onder de muzikale klanken van De Nagalm kwam de stem-
ming die middag er al vlot in. Na een mooi gedicht van An van 
Eijk en een gedicht in Zummers dialect geschreven en voor-
gedragen door Louis van den Bosch, werd de eerste helft van 
de middag afgesloten en konden de gastvrouwen de aanwe-
zigen trakteren op een kopje koffie/thee en het traditionele 
worstenbroodje.  

Na de pauze het toneelstuk door 
toneelclub “De gezellige uurtjes”. 
Ditmaal niet onder de bezielende 
leiding van Tjeuke Donkers, hij is 
ons enkele maanden geleden ont-
vallen, maar voor het eerst onder 
leiding van Herman Tesselaar. Het 
is knap dat je met 4 vrouwen en 3 
mannen de 225 aanwezigen in de 

zaal ruim een uur stil kunt houden.  
Knap acteerwerk van alle toneelspelers! Ook enkele leden 
van ons koor hadden daarin een kleine rol.  
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We mogen zeker niet de onzicht-
bare krachten vergeten voor en 
achter de schermen (toneelmees-
ters, souffleurs, licht en geluid), 
die samen met de spelers ons 
weer verrasten en een andere kijk 
hebben gegeven op het vieren 
van het kerstfeest . 

En dan tot slot nog de verloting van tiental-
len kerststukjes, die zijn verzorgd door de 
leden van de Kerststukjesgroep. Zij maakten 
op 10 december, een gezellige maandag-
middag, met alle plezier wel 60 mooie stuk-
jes. Bij binnenkomst ontving iedereen een 
lotnummer. Op het einde van de middag 
werden, onder toeziend oog van de voorzit-
ter, door oud-voorzitter Francien de gelukki-
ge winnaars bekend gemaakt. 

Tevredenheid op alle gezichten, genoten van een mooie mid-
dag, voorzien van een natje en een droogje, en soms met een 
mooi kerststukje huiswaarts.  

Kerstviering KBO 2018 was een succes!  
 
Adriaan Swinkels 
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EEN GAT IN EEN WOONWIJK VALT DAT TE DICHTEN? 
 

 
 

Bijna dagelijks langs de afbraak van de Pauluskerk gereden 
en elke keer deed het mij meer dan ik had gedacht. 
Weg de ruimte waarin ik als eerste opbouwwerker van de 
Stichting Opbouwwerk Someren mijn werkzaamheden begon 
en kon rekenen op de tips van koster Jan v.d. Boogaard. 
Weg de ruimte van de eerste peuterspeelzaal in Someren. 
Weg de vele activiteiten van de contactcommissie. 
Weg de kerststal onder leiding van Tjeu Swinkels met vele 
vrijwilligers opgebouwd. 
Weg de pastores, de echte herders Lammers en Saes. 
Weg de ruimtes gebruikt voor de mooie traditonele Paasvie-
ring van de Zonnebloem. 
Kan je zulke gaten, samen een zeer groot gat, ooit dichten of 
moeten we dat blijven doen met onze herinneringen? 

 
 
 
 

Piet van den Bos  
 
  



 22 

UIT GROOTMOEDERS KEUKEN 
 

Allereerst alvast de beste wensen voor 2019. 
 

Voor deze keer een lekkere sinaasappelcocktail, nu eens  
zónder alcohol en bovendien gezond. 
 

Voor 4 personen: 
- 8 sinaasappels 
- 4 eieren, kristalsuiker 
- 4 hoge glazen, rietjes 
- 4 sinaasappelschijfjes 

 

- Pers de sinaasappels uit en zeef het sap. 
- Giet dit in een kom, voeg iets suiker toe, ongeveer 1 eetlepel 

en doe de eieren erbij. Klop dit mengsel met de mixer tot 
een schuimige drank. 

- Maak de randen van de glazen nat en doop deze in een 
schaaltje met suiker, zodat de glazen een mooie suikerkraag 
krijgen.  

- Maak in de schijfjes sinaasappel een inkeping en zet ze op 
de randen van de glazen.  

- Schenk dan voorzichtig het sap in de glazen en zet de rietjes 
erin.  

 

Geniet van deze gezonde drank in 2019,  
Groetjes van Arda.  
 
 

333666555   nnniiieeeuuuwwweee   dddaaagggeeennn   ooommm   ttteee   dddrrrooommmeeennn   

ttteee   gggaaaaaannn   eeennn   ttteee   kkkooommmeeennn   

ttteee   ooonnntttvvvaaannngggeeennn   eeennn   ttteee   gggeeevvveeennn   

eeennn   tttuuusssssseeennniiinnn:::   

gggeeellluuukkkkkkiiiggg   eeennn   gggeeezzzooonnnddd   ttteee   llleeevvveeennn   
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BESTUUR KBO SOMEREN-DORP:  kbosomerendorp@gmail.com  
 

Hennie Vossen  Markt 2  494541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20    494664 
 Secretaris 
Kees Veldpaus  Munnekenstraat 37    493263 
 Penningmeester  
Carla Jansen Liesberg 17    492399 
Cor van de Sande Hogaarde 14    492005 
Marjan Verdouw Hoogertstraat 29    492546 

 

Banknr NL 23 RABO 0148055397 t.n.v. KBO Someren-Dorp 
 
 
 
ONZE CLIËNTONDERSTEUNERS/ OUDERENADVISEURS  
Fons Hasselman C.O. fonshasselman@gmail.com  492368 
Coördinator ouderenadviseurs 
Anneke v/d Ven C.O. annekevandeven43@gmail.com.  492474 
Piet van den Bos pajvandenbos@gmail.com    492575 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl   492558 
Jan Lommen j.lommen2@upcmail.nl          492669 
Tjeu Swinkels tjeu.bets.swinkels@gmail.com   490705 
Frits Verstappen jo.frits.verstappen@gmail.com   493772 
Nico van den Broek info@nicovandenbroek.nl   492887 
Jo Sleegers fransenjo@kpnmail.nl 0613608092 
Els van Rooij  elisabeth-ap@live.nl         0640805458 
 
BELASTING INVULHULPEN: 
Harry Leenen harry.leenen@kpnmail.nl  496923 
Jan Hurkmans  p.hurkmans30@upcmail.nl  491309 
Jan Kuijpers  jankuijpers@kpnmail.nl 492841 
Martien Lemmen m.lemmen3@chello.nl  492558 
Harrie Wijnen  h.wijnen@upcmail.nl  493518 
Katrien v.d. Rijdt katrienvanderijdt@hotmail.com  694957 
 

 
 

Donateurs: 
-In d’n Herberg Café-Zaal-Brasserie         Postel 27 0493-492061 
-Hotel Centraal      Wilhelminaplein 3 0493-494815 
 

www.kring-gemeente-someren.nl  

www.kbo-somerendorp.nl 
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