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 Zuiderstraat 45 5711 XJ
Jan Vossen
Markt 2
5711 GD
E
Hans v.d. Einden Wijtenhofstr. 4 5711 XG
Postadres KBO Someren-Dorp:
Henny Claessens Dorpsstraat 20 5711 GP
E-mail:
kbosomerendorp@gmail.com

0493-492 368
0493-494 541
0493-844 759
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
t.boots@upcmail.nl
Deelname aan alle activiteiten van KBO-Someren-Dorp is altijd
op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk.
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AGENDA
Wandelen .................................09.30 uur
Opening verenigingsjaar ..........14.00 uur
Fietsen 50 km...........................10.00 uur
Wandelen .................................09.30 uur
Kienen ......................................14.00 uur
Gespreksgroep.........................10.00 uur
Wandelen .................................09.30 uur
Ontspanningsmiddag ...............14.00 uur

Kopij voor het volgende nummer vóór 17 oktober 2019
KIENEN
Elke 1 maandag van de maand is het
kienen in de Huiskamer van 14.00 tot
16.30 uur. Kosten per kienkaart € 5.
Maandag 04 november 2019.
e

3

VAN HET BESTUUR
Na nog een mooi nazomertje tijdens de kermisdagen is de
herfst nu echt begonnen. Het is vroeger donker en de avonden
worden langer. De verwarming is weer aan en men gaat
‘s avonds niet meer zo makkelijk de deur uit. Sommige ouderen voelen zich in deze periode extra eenzaam. Wat zou het
fijn zijn als we met z’n allen zouden proberen om ook deze
mensen eens een bezoekje te brengen. Ik denk dat wij met
bijna 1400 leden dit toch mogelijk moeten kunnen maken. Als
iedereen een bezoekje brengt bij iemand die eenzaam is, dan
zouden we dit probleem samen op kunnen lossen. Kijk eens in
uw omgeving of u iemand kunt helpen. Vraag of ze eens meegaan naar een activiteit of ontspanningsmiddag van de KBO.

Onis heeft hiervoor een geweldig project opgezet; zie dit
Buukske op pagina 11. Misschien kunt u ook wel maatje worden van iemand. Ook al zijn we wat ouder, u kunt nog zoveel
betekenen voor een ander. Denk er eens over.
Op 15 oktober beginnen we weer met de Opening van het
Verenigingsjaar. Een gezellige middag met zang van onze eigen Nagalm. Daarna een optreden van een vrolijke groep dames “De Kersenhoedjes”. In de pauze verwennen de gastvrouwen u met koffie of thee en een lekker stukje vlaai. Wij hopen
dat we velen van u zullen zien. U bent allen heel erg welkom.
Tot ziens op 15 oktober.
Hennie Vossen
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Als
iedereen

naar iemand
omkijkt,

staat niemand
er alleen voor.
OPENING VERENIGINGSJAAR
ONTSPANNINGSMIDDAG 15 OKTOBER 14.00 UUR
Eerst treedt ons seniorenkoor “De Nagalm” op.
Daarna zingt smartlappenkoor “De Kersenhoedjes” uit Mierlo.
Het koor bestaat uit meer dan 40 leden met muzikale ondersteuning van 3 accordeonisten en ‘n drummer.

Zij zingen gevarieerde Nederlandstalige liedjes vol leed, vol
plezier, van alles wat. Smartlappen dus.
In de PAUZE is er koffie/thee met vlaai.
De middag wordt afgesloten door wederom een optreden van
De Kersenhoedjes.
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MANTELZORGCOMPLIMENT 2019.
Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont
en die zorg nodig heeft?
Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (financiële)
blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger doet.
De aanvraag doet u samen met de zorgvrager.
U kunt het compliment aanvragen tot 1 december 2019.
Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen
voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon
uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook
een ander familielid, vriend of kennis.
Voor wie is het mantelzorgcompliment?
U komt in aanmerking voor het compliment als u:
- ten minste 8 uur per week én
- langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.
U komt NIET in aanmerking als de zorg wordt verleend vanuit een
persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het uw werk is.
Woonplaats zorgvrager.
Houd er rekening mee dat degene voor wie u zorgt, in de gemeente
Someren moet wonen.
Woont u zelf in de gemeente Someren en zorgt u voor iemand uit
een andere gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont informeren naar het mantelzorgcompliment.
Financiële vergoeding: De hoogte van de vergoeding is afhankelijk
van het totaal aantal aanvragen dat binnenkomt bij de gemeente.
Het maximale bedrag dat per zorgvrager wordt uitgekeerd is € 100.
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 december 2019.
U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op
- www.someren.nl/zosomeren of het formulier ophalen bij:
- Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
- Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
- De dorpsondersteuners in Someren-Dorp:

Moniek Hoeve & Loes van der Weerden
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IN DE HUISKAMER
Het Huiskamerproject op de maandagmorgen in De Ruchte bestond op 17 september alweer 7 jaar. Omdat we erg van gezelligheid houden vieren we dit ook jaarlijks. Dit vierden we op 23
september, kermismaandag. Dus alle reden om iets lekkers te
trakteren. En een traktatie gaat er altijd in.

Iedere week komen er zo'n 35 senioren, jong en oud, om daar
gezellig te rikken, een spelletje Rummikub te spelen of te sjoelen. En natuurlijk gezellig bij te kletsen aan de buurttafel. Aan
die tafel is het altijd een gezellige drukte. Er worden kaarten
gemaakt, gebreid, gehandwerkt en zo meer. Maar natuurlijk is
het gezellige praatje met elkaar het belangrijkste.
Iedereen is welkom op maandagmorgen en donderdagmiddag
voor een praatje, spelletje of om een kopje koffie of thee te
drinken.
Namens het Huiskamerproject:
Hennie, Jan, Gerda en Gerrie.

EEN SPONTAAN BEZOEKJE
IS EEN VERRASSENDE
BINNENKOMER.
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LEDENNIEUWS
Gedenken wij onze dierbare overledenen
† Mevrouw Leentje Schmitz-Meeuwis,
Markt 15
† Mevrouw Riek Jeuken-Dortmans,
Kerkstraat 8G
† De heer Harrie van de Laar,
Pasakker 31
† Mevrouw Ria van de Moosdijk-Driessen,
Wilhelminastraat 29, Asten

30 aug 2019
1 sep 2019
4 sep 2019
13 sep 2019

Opdat zij voortleven in onze herinnering.
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN:
Echtpaar Bert & Marina de Lau – van Eijk,
Beatrixlaan 9
Echtpaar Jan & Liesbeth van Veggel – Vlemmix
Boerenkamplaan 65A

JUBILARISSEN

Gerard & Bella Martens- Berkvens
zijn op 31 oktober 2019

60 jaar getrouwd.
Sonnehove, kamer 317.

VAN HARTE GEFELICITEERD NAMENS DE KBO
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MAATJE-ZIJN IS EEN VERRIJKING VAN MIJN LEVEN
“Tonja vroeg of ze me een knuffel mocht geven. Ik geniet van
haar verhalen en kijk er elke keer naar uit”.
“Het is echt een verrijking van mijn leven”.
Zomaar twee reacties van vrijwilligers van
het Maatjesproject van Onis.
Als vrijwillig maatje brengt u mensen een lichtpuntje in de
week, maar u krijgt er zeker ook iets voor terug: voldoening,
waardering, dankbaarheid, het gevoel ertoe te doen omdat u
nodig bent voor een ander.
Uw inzet als maatje kan o.a. zijn:
- Verlichten van eenzaamheid; een praatje maken, spelletje,
samen erop uit
- Praktische ondersteuning; hulp bij boodschappen of administratie
- Stukje wandelen of fietsen met iemand
- Een mantelzorger even ‘vrijaf’ geven
U gaat als vrijwilliger alleen aan de slag bij iemand als u het
gevoel heeft dat het klikt met de vrager en de vraag.
We hebben op dit moment 70 vrijwilligers die dit fantastische
werk doen. Waarvoor heel veel dank!
Heeft u inlevingsvermogen, een luisterend oor of gaat u graag
met iemand erop uit?
U zou een van de 15 mensen - waarvoor we nog op zoek zijn
naar een passend maatje - heel gelukkig maken.
Meer informatie:
Annelie Bankers, 0493-441257
Silvia Bouwmans, 0493-441254
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a.bankers@oniswelzijn.nl
s.bouwmans@oniswelzijn.nl

KOERSBALLEN ZOEKT NIEUWE LEDEN
De dinsdagmorgen- en vrijdagmorgengroep van het koersballen wil heel graag wat nieuwe mensen
verwelkomen. Door ziekte en/of ouderdom hebben deelnemers hun lidmaatschap op moeten zeggen.
Het is een gezellige groep die u hartelijk zal ontvangen.
Wilt u wat meer weten over het koersballen, loop dan gerust
eens binnen om te komen kijken of dit ook iets voor u kan zijn.
Ze beginnen om 9.00 uur in de huiskamer van de Ruchte.
.
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COMFORTABEL BLIJVEN WONEN IN UW EIGEN WONING!
VRIJDAG 14 NOVEMBER 14.00 UUR IN DE RUCHTE
voorlichting WONEN MET GEMAK,
vervolgens optreden van TOFFEL VIER
Zijn uw elektriciteitssnoeren langs de plinten weggewerkt?
Zitten de trapleuningen stevig vast?
Kunt u probleemloos in en uit het bad/de douche stappen?
Worden de aanwezige gasapparaten zoals kachel, CV en
badgeiser eens per jaar gecontroleerd en schoongemaakt?
Laat u een televisie niet op stand-by staan?
Bovenstaande regels zijn een kleine greep uit de adviezen van
de voordracht van Piet Matheij en Wijnand Vermeulen van Wonen met Gemak uit Deurne. In zijn lezing gaat hij in op de vele
aspecten van het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Want
zelfstandig langer thuis blijven wonen dat wil iedereen. Om dit
wonen ook nog comfortabel te maken
geeft hij menige tips om het langer
thuis te blijven wonen aangenamer en
gemakkelijk te maken. Het Wonen
met Gemak is dan ook zijn motto.
In de presentatie krijgt u een goed beeld van de ongemakken
die menigeen tegen komt bij het blijven wonen in zijn eigen
huis. De meeste tips zijn eenvoudig op te lossen. Om het hele
huis te gaan verbouwen is absoluut niet nodig. De tips zijn voor
iedereen met eenvoudige middelen te realiseren. Ook hiervoor
geeft Piet Matheij veel tips.
Ter illustratie heeft hij diverse voorbeelden van hulpmiddelen
en brochures van de vele mogelijke aanpassingen bij zich.
Om een goed beeld te krijgen worden de leden van KBO Someren uitgenodigd om bij deze lezing aanwezig te zijn en om
er goede tips van mee naar huis te nemen.
>>>>>>>>>> Na de pauze treedt TOFFEL VIER voor u op.
13

Elf mannen uit Asten die graag willen zingen. Het zingen en muziek maken houdt
hen al ruim 25 jaar bezig. Instrumentaal
begeleid door accordeonmuziek, een
drummer en een gitarist. Hun liederen zijn
meestal twee- en soms zelfs driestemmig.
WORDT HERFST EN OOK PRINSJESDAG
NAZOMEREN OF WAARDELOOS?
Naast de jongste schoolkinderen dreigen nu ook weer de ouderen
de dupe te worden van een falend overheidsbeleid. Dit betreft nog
steeds de zorg maar nu ook de korting op de pensioenen. Welk perspectief kan onze koning ons bieden nu de economie in ons land floreert??
Biedt de inhoud van het koffertje dan ook enig soelaas en ontpopt
zich een schitterend nazomer-effect of is het toch weer een echte
dooddoener bekend van de zin ”We gaan er allemaal op vooruit’.
De vraag blijft dan ook hangen of het seniorenleger zich op kan maken voor een positief nazomer-effect of dat herfststormen de belevingssfeer ernstig zullen aantasten.
Dat de senioren in de herfst van hun leven trots mogen zijn op het
grijs van hun haren en niet van een beleid dat grijs niet weet te
waarderen.
Dan is één woord voldoende: afGRIJSelijk.
Piet van den Bos
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FIETSEN EN SCOOTMOBIELEN MET DE KBO IN 2019
→ Vertrek altijd vanaf De Ruchte; deelname op eigen risico!

Onze 7e en tevens laatste 50km. tocht is op:
woensdag 16 oktober, vertrek om 10.00 uur.
Deze tocht voert ons traditiegetrouw naar Milheeze.

We pauzeren bij de familie Freriks-Meeuws, waar we ons laten
verrassen. Daarna pauzeren we nog bij café “De Pelgrim” in
Asten-Ommel of nog bij een nader te bepalen locatie.
*Geert van Lierop is het aanspreekpunt v.w.b. de scootmobieldeelnemers en -werkgroepsleden.
*Tevens begeleiders gevraagd.
Voor verslagjes en foto’s; zie www.kbo-somerendorp.nl
LET OP: Willen de deelnemers aan de fietstochten die een geel
veiligheidshesje met KBO-logo hebben ontvangen, er aan denken dit hesje voortaan bij de volgende tochten te dragen!!!

Namens de werkgroepen Fietsen en Scootmobielen,
Hans Boerekamps.
15
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FIETSTOCHT 18 SEPTEMBER 2019
Op de dag dat grote delen van Brabant 75 jaar geleden werden
bevrijd, gingen wij die ochtend uit vrije wil en onbelemmerd op
stap.
Een grote groep, 32 personen, gingen via nieuwe wegen richting Meijel. De reisleiding had bedacht dat via knooppunten
een nieuwe weg kon worden ingeslagen. Letterlijk gingen wij
over enkele onbekende wegen en paadjes naar onze eindbestemming. De opzet mag dus geslaagd worden genoemd.
Na een korte rustpauze werden wij gastvrij
onthaald in het Oranje Hotel aldaar. De koffie ging snel, de soep had iets meer tijd nodig...maar wij hadden de tijd. Na de inwendige mens weer gesterkt te hebben, maakten de meesten gebruik van de mogelijkheid om de kerk tegenover het hotel te bezoeken. Vele tientallen vrijwilligers hadden niet alleen de voorzijde van de kerk
maar ook de complete kerk binnen omgetoverd tot een ware
tentoonstellingsruimte om de vele landbouwproducten en allerlei soorten groenten en fruit op een schitterende manier ten
toon te stellen. Die zondag zou het jaarlijkse oogstdankfeest
worden gevierd.
Met enige vertraging ging de reis verder via Neerkant. Bij het binnenrijden
ging het in de groep verkeerd en bij
een val raakte één van de fietsers dermate gewond dat zij door haar partner
moest worden opgehaald. Dank aan
de dames uit Neerkant die te hulp schoten en zich ontfermden
over de gewonde en haar fiets veilig stelden, zodat de groep
weer verder kon. Zonder verdere kleerscheuren bereikten wij
ons laatste rustpunt ‘t Turfke aan de Gezandebaan en konden
wij ons, genietend van de zon, opmaken voor de laatste 6 kilometers terug naar De Ruchte.
Adriaan Swinkels
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WIST U DAT…
→ Er bij de opening van het verenigingsjaar op 15 oktober opgetreden wordt door “De Nagalm” en daarna door Smartlappenkoor “De Kersenhoedjes” uit Mierlo.
→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet
bij Peter de Groot, 0493-440266.
→ Correctie: Dat in de vorige uitgave in het stukje 12,5 jaar
’t Buukske abusievelijk Gerrit van de Vijfeijken is vermeld. Dit
moet zijn Gerrit Vereijken, Dorpsweg. Ere wie ere toekomt.
→ In 2020 worden weer de Passiespelen in Tegelen opgevoerd.
Deze zijn om de 5 jaar. De activiteitencommissie heeft al een
datum vastgelegd: zondag 24 mei 2020.
Meer info volgt nog.
→ U het mantelzorgcompliment kunt aanvragen tot 1 december
2019. Zie artikel op pagina 6.

Alzheimer Café Peelland:
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor De Kleijnhof 21, Asten. Programma dinsdag 5 november:
Mantelzorg is vaak onmisbaar bij dementie. In het Alzheimer
Café Peelland op 5 november is mantelzorgmakelaar Karin
Kanters te gast. Een mantelzorgmakelaar biedt professionele
ondersteuning aan mantelzorgers. Bezoekers krijgen tips over
hoe zij het beste zorg- en regeltaken kunnen organiseren gedurende het ziekteproces. Zaal open 19.00 – 21.00 uur.
https://www.someren.nl/wmo-jeugd/mantelzorgcompliment.html
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VRAGENVUUR MET GERRIT VEREIJKEN
Naam: Gerrit Vereijken.
Leeftijd: 85 jaar
Waar geboren: In Someren Eind op de
Korteweg, zoon van Sjef Vereijken
(peelwerker) en Drika vd Eijnde.
Hoe kom je in Someren dorp terecht:
17 jaar geleden verhuisd naar Someren.
En dat bevalt nog steeds goed.
Werk: Als laborant bij Philips Maarheeze gewerkt, in 3 verschillende laboratoriums.
Getrouwd met: Mariet Wijnen uit Someren Eind. We hebben 3
dochters Anja en Maaike. Heidi is op 3 jarige leeftijd overleden.
We hebben van Anja 2 kleinkinderen 13 en 15 jaar, Pleun en
Ties.
Hobby’s: Schilderen en schrijven. Oprichter van ’t Buukske
van de KBO samen met Piet van Eijk en Johan de Boer.
Was voorzitter van KAJ, van Zorgenkind Asten-Someren, van
Buurtvereniging ’t Hoefke, van Biljartvereniging “Krijt op tijd” en
van Stichting Kerstgroep Someren-Eind. Maakte het boekje
voor mannenkoor De Nachtegaal, geheten De Notenkraker.
Regisseerde bij Toneelclub KPJ en De Kring. Was regisseur
en schrijver van Eeuwfeest Revue “d’End, wa’n iwwighaid.”
Wat is het leukste/vervelendste wat je meegemaakt hebt in
je leven: Het ergste wat we meegemaakt hebben is het overlijden van ons dochtertje Heidi. Dit vergeet je nooit meer.
Het leukste was Prins Carnaval in d’End van de Platte Vonder
in 1990.
Zou je iets over willen doen in je leven: “Tis goe zo ut is!!!”
Perfecte dag voor jou: Een dag met de kinderen en kleinkinderen.
Wat doe/deed je bij de KBO: Onis had een Nieuwsbrief 12,5
jaar geleden, waar ook stukjes over de KBO in stonden. Zij
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wilden daar vanaf en toen zijn wij dus met 3 man ’t Buukske
begonnen. Momenteel meelevend lid van de KBO.
Wat zou je willen veranderen binnen de KBO: Niets, ik hoop
verder levenslang lid van onze club te blijven, zeker voor de
sociale contacten en sta helemaal achter de intenties van de
KBO.
Wat wil je nog kwijt: Het viel mij op dat de K van KBO steeds
minder op de voorgrond is.
Maar ben het daar wel mee eens.
Reactie van ons: de KBO is niet alleen voor katholieke mensen, maar voor iedereen.
Van welke stroming dan ook, bent u van harte welkom bij onze
Seniorenvereniging “Kom Bij Ons”. Dat is de hele insteek van
de KBO, maar de naam “KBO” is zo’n begrip daar willen we
niet van afwijken, dat werkt altijd tegen je…..
Trudy & Marjan
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UIT GROOTMOEDERS KEUKEN
Hiermee sluit ik mijn receptenrubriek af.
Ik wil iedereen bedanken voor de leuke, lieve en belangstellende kaarten die ik mocht ontvangen.

Hierbij mijn allerlaatste recept:
HERMAN, vriendschapscake,
heerlijk bij de koffie.
Recept - Kop bloem
- Kop melk
- Halve kop suiker
Roer dit samen en bewaar Herman in een afgesloten kom in
de koelkast. Roer hem elke morgen om, want hij wil er graag
uit. Voer hem de 5e dag met dezelfde hoeveelheid als de eerste dag. Op de 10e dag wordt Herman gebakken.
Neem een kopje eruit voor iemand die je aardig vind, met de
aanwijzingen over Herman erbij.
Het deeg wat overblijft: meng je met de volgende ingrediënten:
- 2 kopjes bloem
- 1 kopje rozijnen (even geweekt)
- 2 eieren
- 1 kopje suiker
- 1 pakje bakpoeder en half kopje slaolie
- 1 zakje pindaschaafsel (Baukje).
Roer dit alles door elkaar, smelt nu 150 gr roomboter en wat
bruine suiker (half kopje) en een eetlepel kaneel. Dit alles weer
door het deeg roeren. Dan in ‘n ingevette cakevorm de oven in.
Gasoven op 3 of 4, bakken in 1,5 uur.
Elektrische oven op 180 graden in 1,5 uur.
Met vriendelijke en smakelijke groeten
van
Arda.
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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
Kerkstraat 46
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
0493-492 368
Coördinator ouderenadviseurs
Anneke v/d Ven C.O. annekevandeven43@gmail.com. 0493-492 474
Piet van den Bos
pajvandenbos@gmail.com
0493-492 575
Martien Lemmen
m.lemmen3@chello.nl
0493-492 558
Jan Lommen
j.lommen2@upcmail.nl
0493-492 669
Tjeu Swinkels
tjeu.bets.swinkels@gmail.com
0493-490 705
Frits Verstappen
jo.frits.verstappen@gmail.com
0493-493 772
Nico van den Broek
info@nicovandenbroek.nl
0493-492 887
Jo Sleegers
fransenjo@kpnmail.nl
06-1360 8092
Els van Rooij
elisabeth-ap@live.nl
06-4080 5458
BELASTING INVULHULPEN:
Harry Leenen
harry.leenen@kpnmail.nl
Jan Hurkmans
p.hurkmans30@upcmail.nl
Jan Kuijpers
jankuijpers@kpnmail.nl
Martien Lemmen
m.lemmen3@chello.nl
Harrie Wijnen
h.wijnen@upcmail.nl
Katrien v.d. Rijdt
katrienvanderijdt@hotmail.com

0493-496 923
0493-491 309
0493-492 841
0493-492 558
0493-493 518
0493-694 957

www.kring-gemeente-someren.nl
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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