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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 ingezonden  
verslagen niet te plaatsen als daar inhoudelijk aanleiding voor be-
staat. 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  Dorpsstraat 20   5711 GP  0493-494 664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 

Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
 

Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdensbe-
richten 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.  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
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AGENDA 
Maandag 02 dec Kienen ...................................... 14.00 uur 
Dinsdag 10 dec 1ste Kerstviering ........................ 14.00 uur 
Woensdag 11 dec Gespreksgroep......................... 10.00 uur 
Donderdag 12 dec Wandelen ................................. 09.30 uur 
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   Kopij voor het volgende nummer vóór 19 december 2019 
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VAN HET BESTUUR 

Alweer het laatste Buukske van het jaar 2019.  
De maanden zijn snel gegaan als je terugkijkt. 
Een KBO-jaar met twee nieuwe bestuursleden 
die ontzettend veel werk verricht hebben en nog 

doen. Als bestuur zijn we daar blij mee. Een nieuw bestuur 
brengt ook wel wat veranderingen met zich mee.  
U heeft in het vorige Buukske al kunnen lezen dat de penning-
meester met zo min mogelijk cash geld wil werken. Vandaar dat 
wij ook aan iedereen een machtiging gevraagd hebben om het 
lidmaatschap en de kosten van een activiteit waar u aan mee 
doet, voortaan via de bank te innen.  
Het was ook een jaar met veel activiteiten. Dankzij onze vele 
vrijwilligers is dat mogelijk. Deze vrijwilligers hebben we eind no-
vember een “Dank-Je-Wel Lunch” aangeboden.  
Het was erg gezellig zoals uit de foto’s op pag. 20 kunt zien.  
We gaan ook weer proberen om de excursiegroep nieuw leven 
in te blazen. Dus u ziet het: bestuur en activiteitencommissie zit-
ten niet stil. 
Wij hopen dat wij u opnieuw kunnen laten genieten van de twee 
Kerstvieringen op 10 en 12 december.  
Het jaarprogramma 2020 zit bij ‘t Buukske van december. 
Ook zullen de bezorgers u na 13 december komen verrassen 
met een heerlijke peperkoek. 
Op maandag 6 januari houden wij vanaf 10.00 uur in De Huiska-
mer een informele nieuwjaarsreceptie waarbij u van harte wel-
kom bent. 

Rest mij nog om u hele fijne, warme Kerstdagen te wensen en 
een gezellige jaarwisseling maar 
vooral een gezond 2020. 
Wij zien u graag bij een van onze   
activiteiten in deze maand de-
cember en in het nieuwe jaar. 

Namens het bestuur, 

Hennie Vossen  
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LEDENNIEUWS 
 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† De heer Antoon van Wilderen   
 Donge 5    17 okt 2019 

† De heer Frits Verstappen 
 Postel 32  30 okt 2019 

† De heer Piet Klomp 

 Pasakker 129     4 nov 2019 

† De heer Frans Verberne 
 Beuvenlaan 5  9 nov 2019 

 Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 

Mevr. Hanny Cuunders-van der Linden Floreffestraat 11B 

Echtpaar  Jos en José Kievit-van Hout Hoogertstraat 8 

Echtpaar Gerard en Nettie Hendriks-Thijs Kolerhof 10 

Echtpaar Tini en José van Bussel- Meeuws Bartenweg 44 

Mevr. Annie Smits-van Venrooij Verdonckstraat 66 

Echtpaar Frans en Betsy Verhees-Maas Drecht 11 
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FACEBOOKCURSUS  

Op de woensdagen 26 februari en 4 maart 
komt Anita van der Geest-Buenen een cursus 
Facebook geven in De Huiskamer van de 
Ruchte van 9.30 tot 11.30 uur. 
Veel mensen hebben moeite met o.a. de in-

stellingen van facebook etc.. 
Het is wenselijk dat u uw tablet, I-pad of laptop meebrengt.  
Bij voorkeur uw tablet of I-pad. 
De cursus duurt twee ochtenden. De kosten voor die twee och-
tenden zijn 5 euro, inclusief de koffie. 

Aanmelden bij voorkeur via  
kbo.someren.activiteiten@gmail.com.  

of bellen met Marjan Verdouw  0493 492 546. U krijgt dan een 
mailtje van ons terug. Dat is uw bewijs van deelname. 

De activiteitencommissie. 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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KERSTVIERINGEN 2019 IN DE RUCHTE.  

Op dinsdag 10 december en donderdag 12 december 

Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd.  
De vieringen zijn op beide dagen hetzelfde.  
Aanvang 14.00 uur. 
 

Er wordt een Kerstgedachte uitgesproken. 
De Nagalm” verzorgt de muzikale omlijsting. 
In de pauze krijgt u een worsten-
broodje met een kop koffie / thee 
aangeboden. 

 
 

Na de pauze presenteert 
onze toneelclub  
“De Gezellige Uurtjes” 
het toneelstuk:  

 

 

 
Tegen 17.00 uur hopen we de sfeervolle bijeenkomst af te slui-
ten met het verloten van de kerstdecoratie plantjes. 
 

We willen graag weten op welke dag en hoeveel mensen er ko-
men. Daarom kunt u gratis kaartjes afhalen op maandagmor-
gen in de Huiskamer van de Ruchte of u aanmelden via 
kbo.someren.activiteiten@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fblogimages.bloggen.be%2Ftilloenk%2Fsmall_770-5f93df73c90789e75044cc41c09a18a3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2F39ria.blogspot.com%2F2013%2F12%2Fen-waar-de-ster-bleef-stille-staan.html&docid=Fo3M6u7gatZfUM&tbnid=y42anTMCHg19HM%3A&vet=10ahUKEwj879Gng6vlAhUC2aYKHdWRCkUQMwhIKAkwCQ..i&w=150&h=156&bih=684&biw=1252&q=waar%20de%20sterre%20bleef%20stille%20staan&ved=0ahUKEwj879Gng6vlAhUC2aYKHdWRCkUQMwhIKAkwCQ&iact=mrc&uact=8
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BETEKENISVOL K B O 

Het oude jaar loopt ten einde, het nieuwe ligt in het verschiet. 
Een tijd van wensen en voornemens breekt weer aan.  
En van bezinning. Zoals op de betekenis van onze eigen KBO. 
 
Het KBO-bestuur heeft gekozen voor een uitdagende betekenis 

namelijk KBO = Kom Bij Ons!   
Deze uitnodiging betreft niet alleen de activiteiten in de Ruchte. 
Er is ook veel bedrijvigheid buiten de Ruchte zoals fietsen, wan-
delen, scootmobielen, jeu de boules, alsook ondersteunende ac-
tiviteiten van cliëntondersteuners, ouderen adviseurs, belasting-
invulhulpen, ziekenbezoekers, bezoek 80-90 plussers en zo 
meer. Daardoor houdt de KBO in het nieuwe jaar zijn rijkere be-
tekenis. 

Kijk Blij Om je heen en vervolg welgemoed je weg in senioren-

land dankzij KBO als Kansen Bijzondere Ondersteuning. 

Toch zijn er nog senioren die in een fnuikende situatie dreigen 
terecht te komen bijvoorbeeld bij korting op de pensioenen, het 
tekort aan seniorenwoningen dan wel verzorgingsplekken. Ook 
de kwaliteit van de sociale en fysieke omgeving dreigt meer on-
der druk te komen. Nodig voor senioren is aandacht voor de 
menselijke maat. Vereist hiervoor zijn politieke moed en leider-
schap.  

Mijn wens naar het nieuwe jaar is dan ook dat onze KBO er in 

zal slagen ook jongere senioren te raken voor een KBO als 

een KWALITATIEF BRUISEND OUDEREN gebeuren. 

 
 
Piet van den Bos 
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WIST U DAT… 

→ In december de peperkoeken weer be-
zorgd worden.  

→ Wij voornemens zijn om eenmaal per 
maand een liederentafel te organiseren in 
De Huiskamer. De 1e zal zijn op zondag 26 
januari…In het volgende Buukske kunt u hier meer over le-
zen. 

→ Wij vaak horen dat de zondagen zo lang en stil zijn. Daar wil-

len wij als KBO verandering in brengen. Vandaar… 

→ Er een Facebookcursus gegeven gaat worden op 26 februari 

en 4 maart door Anita v.d. Geest-Buenen. 

→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet  

bij Peter de Groot, 0493-440 266. 

→ We donderdag 30 januari uit eten gaan naar de Proeftuin. 

→ We alvast een vooraankondiging plaatsen voor de Carnavals-

zitting voor alle senioren van Groot-Someren op woensdag 19 

februari 2020. 

 Dit omdat de 1e kaartverkoop al op donder-
dag 12 december van 10.00 u tot 11.00 u in 

de Ruchte plaatsvindt. 
→ Er op donderdag 6 februari 2020 een 2e 

verkoop van kaartjes voor de Carnavalszit-

ting voor 55+Senioren plaatsvindt in de 

Ruchte. Ook tussen 10.00 u. en 11.00 uur. 

→ We het volledige programma plaatsen in komende Buukske  
 

De keuringsarts voor rijbewijzen: 
Mevr. Dr. Anne-Marinka Dekker,  
Frits de Bruijnstraat 1,  
5721 XR Asten.  
Tel. 0493-690094 of  
administratie@mds-keuring.nl 
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KAARTVERKOOP  

Voor alle activiteiten kunt u terecht bij  
onderstaande adressen met betrekking  
tot opgeven of aanmelden voor: 

 * Facebookcursus;  * Go For It; * Uit eten; 
* Seniorenexpo;  * Passiespelen. 

 Francien Boots    493 738  Marjan Verdouw   492 546 

 Hennie Vossen  494 541 

✓ Op maandag 9 december van 11.00 tot 12.00 uur in De 
Huiskamer; 

✓ Op 10 en 12 december van 13.00 tot 13.30 uur in de 
foyer van de Ruchte;  

✓ Aanmelden via kbo.someren.activiteiten@gmail.com. 
U krijgt dan een mailtje terug en dat is uw deelnamebewijs. 
Zoals u inmiddels weet, heeft u ons gemachtigd  
om het bedrag van uw rekening te innen. 
De activiteitencommissie  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmyshop.s3-external-3.amazonaws.com%2Fshop4122300.pictures.Naamloos-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2F4122300.mijnwinkel.nl%2F&docid=5zub9_YNyotBSM&tbnid=8f58r7VmfixHGM%3A&vet=10ahUKEwimjeeJu7DlAhWvM-wKHVvGDOoQMwhBKAAwAA..i&w=737&h=294&bih=684&biw=1252&q=kaartverkoop&ved=0ahUKEwimjeeJu7DlAhWvM-wKHVvGDOoQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Senioren Expo 
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SENIORENEXPO 

Op vrijdag 17 januari gaan we 
met de bus naar de Senioren 
Expo in het NH Conference 
Centre Koningshof te Veld-

hoven. Vertrek 9 uur vanaf De Ruchte. 
De kosten zijn € 7 per persoon inclusief busreis en entree. 
Kaartverkoop >>>>>zie pag. 10. 

 

 

PASSIESPELENOP ZONDAG 24 MEI 2020 

Vertrek naar de Passiespelen in Te-
gelen is rond 12.00 uur. 
Thuiskomst rond 19.30 uur. 
Exacte vertrektijden volgen als we 
weten wie er mee gaan.  
De kosten zijn € 45,00  incl. bus-
reis, entree en koffie. 
Kaartverkoop >>>>>zie pag. 10. 

 
 
 
 

Alzheimer Café Peelland: 
Elke eerste dinsdag van de maand. Van 19.30 tot 21.00 
Dienstencentrum De Beiaard, Past. De Kleijnhof 21, Asten.  
Eerstvolgende bijeenkomst: Dinsdag 7 Januari 2020 
Mantelzorg is vaak onmisbaar bij dementie.  
Het Alzheimer Café Peelland is gericht op mensen met dementie, 
hun naasten en zorgprofessionals. Het is een plek voor informeel 
samenzijn, verrassende ontmoetingen en contact met lotgenoten. 
De toegang en de 1e consumptie zijn gratis. 
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant  

  

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6z6_LmNbdAhVBjqQKHXqtAYUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.chiropractic.nl/nieuws/seniorenbeurs-veldhoven/&psig=AOvVaw2G3szAk2DtKQdHXn-3lRnH&ust=1537966119860752
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KERSTGEDICHT ….  

OPGEDRAGEN IN DE RUCHTE DOOR  

LOUIS VAN DEN BOSCH,  

TIJDENS DE 

KERSTVIERING  

VAN DE KBO  

IN 2018.  

 
 

Korsmis vruuger… 
 

Korsmis waar vur mai, 
dik 60 jaor geleej, 
’n heil begèngkenis, 
di fist van peis en vree. 
 
De kerstal krig as ieder jaor, 
de schónste plaots in hois, 
de bildjes oit ‘t krant’ pepier, 
die vuulde zich mee thois. 
 
N’n bóm mi balle en ne piek, 
kwamp ‘r bai ons nie in, 
wa karskes en ‘n bietje mos, 
waar zat, in ons gezin.  
 
’t Kiendje in de kribbe, 
lag wèèrum in ’t strooi, 
d’n os en ók d’n izzel, 
deen zich te goe aon hooi. 

De grutste Kunning keek, 
althans zo leek ’t krek, 
’n bietje oit de hógte,  
dur velpon in de nek. 
 
De nachtmis mi drie hirre, 
duurde mai, dik wa te làng, 
tweie heil stil misse, 
en ein mi veul gezàng. 
 
We zonge mi z’n alle, 
van herders in ’t veld, 
de schòpkes wiere iederen 
dag, as donker waar, geteld. 
  
Naor die goeien aawen tijd, 
kiejk ik dik nog heil gèèr trug, 
‘t is naw ók nie slèècht, 
mer ‘t gi mai soms… te vlug 

Gelukkig is Louis weer terug in zijn geliefde Zummere!  
Namens KBO Someren-Dorp wensen wij Louis alle 
goeds en veel sterkte.   



15 

AFSLUITING FIETSEN EN SCOOTMOBIELEN  

MET DE KBO IN 2019. 

Helaas zijn we weer aan het einde van dit fiets-
seizoen beland en hebben we in oktober de 
laatste tochten in 2019 verreden. Uit de reacties 
die we links en rechts gehoord hebben was 
men zeer te spreken over de verreden tochten. 
Ook mochten we gedurende het fietsseizoen 
een aantal nieuwe deelnemers begroeten. Het 
aantal deelnemers over het gehele seizoen is 
gestegen, vooral bij de 50 km. tochten. Gemiddeld namen aan 
de 30 km. tochten 19 personen deel en aan de 50 km. tochten 
23 personen. In totaal hebben we 566 fietskilometers afgelegd.  
Namens de fietscommissie, met als nieuw lid Peter de Groot, 
bedankt voor uw deelname, speciaal aan Germelda Verheijen 
voor het maken van foto’s en verslagjes, te zien op onze web-
site. We zien u én nieuwe deelnemers in 2020 graag weer terug. 

Voor wat betreft de scootmobielers zit het seizoen 2019 er ook 
op. O.l.v. een vernieuwd en uitgebreid begeleidingsteam. Ook 
hier positieve reacties. Er zijn zelfs een paar geheel nieuwe rou-
tes verreden. De gemiddelde deelname per tocht nam af tot 8 
personen. Helaas hebben we dit seizoen afscheid van een aan-
tal deelnemers moeten nemen i.v.m. hun gezondheid. 

Bedankt voor uw deelname en graag tot ziens in 2020. 
Het begeleidingsteam wil bij deze een oproep doen voor deel-
name aan de tochten in 2020 waarin ze hopen weer veel nieuwe 
gezichten te mogen begroeten.  
Aanmelden bij Geert van Lierop, Voorbeemd 5, 
tel.nr. 0493 496 167 of 06-22089957. 
De data van alle tochten staan weer in het jaarprogramma 2020. 

Namens de fiets- en 
scootmobielcommissie,  

 

Hans Boerekamps. 
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ONTSPANNINGSMIDDAG MET GO FOR IT  

Als je van rockmuziek houdt, kun je op donderdag 16 januari in 
de Ruchte je hart ophalen. Vanaf 14.00 uur beleef je een lekker 
TERUG IN DE TIJD moment. 
Want ja… van muziek worden de meeste mensen blij. 
Muziek zorgt voor afleiding, een vrolijke noot en spektakel, ze-
ker bij heerlijk swingende jaren-60 hits. 
Daarom: kom gezellig op donderdag 16 januari kijken, luisteren 
en genieten van GO FOR IT, met zanger Rocking Jojo, wereld-
beroemd in Someren en omstreken! 
Jo treedt samen met zijn zoon Bart op. Het duo brengt specta-
culaire rockmuziek. Van Dire Straits, Elvis, Johnny Cash, Fleet-
wood Mac tot Bob Dylan. Ze staan allemaal op hun repertoire. 
Zo nemen zij ons mee terug naar de zestiger jaren.  
U mag heerlijk wegdromen in jeugdherinneringen. 
Toegang voor leden gratis; niet-leden betalen € 5. 
Omdat we graag willen weten hoeveel mensen er dan komen, 
kunt u gratis kaartjes afhalen of bestellen. 
Kaartjes bestellen>>>> zie pag.10.  
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 COMFORTABEL BLIJVEN WONEN IN UW EIGEN WONING  

VERSLAG 

De zaal stroomde tegen 2 uur redelijk vol 
met zo’n 140 personen!  
Piet Matheii van KBO-Deurne en Wijnand 

Vermeulen namens Wonen met Gemak verzorgden met een Power-
Pointpresentatie een vermakelijke voorlichting over veiligheid en ge-
mak in huis.  
Een uur was te kort! Gelukkig kan Piet 2 uur in één uur volpraten.  

Na de pauze met heerlijke koek en koffie kon men nog vragen stellen 
aan Fons Hasselman, Clientondersteuner van KBO Someren Dorp, 
Loes vd Weerden, de dorpsondersteuner, John Aalders van WMO 
gemeente Someren  en Maria van Roosendaal van het Vac uit Asten. 
Vanwege brandpreventie gemeente Someren was Henk vd. Einden 
aanwezig omdat je een controle kon aanvragen om je huis te laten 
controleren op brandveiligheid.  
U krijgt dan een rookmelder cadeau van gemeente Someren.   

Vervolgens zong Toffel Vier uit Asten nog flink wat leuke Brabantse 
liedjes.  

Al met al een leerzame, gezellige bijeenkomst met een kwinkslag.  

 

Francien en Marjan 

 

 

  

https://wonenmetgemak.nl/roosendaal/campagne
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SAMEN LEKKER UIT ETEN IN DE PROEFTUIN…  

Op donderdag 30 januari. Aanvang 18.00 uur. 
Het menu à € 18,95 leest u in het volgende Buukske. 

 

Opgeven vóór 25 januari →zie pag.10,  
of per e-mail  kbo.someren.activiteiten@gmail.com 

  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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DANK-JE-WEL-LUNCH OP DONDERDAG 21 NOVEMBER. 

EEN FOTOVERSLAG… 

Met zo’n 100 aanwezigen werd het een gezellige happening. 
Zeker ook dankzij de muziek van “D’n Engel - Drive In Show”.  
Bestuur en activiteitencommissie hadden het weer keurig gere-
geld allemaal. Dank jullie wel! Hieronder een foto-impressie.  
 



21 
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DIT KEER EEN ANDER VRAGENVUUR MET… 

ALLE VRIJWILLIGERS VAN ONZE “KOMBIJONS”-CLUB 

NAAM: Jan, Piet, Joris en Corneel, Annie, Mien, Hennie, Trudy, 
Truus, Mieke, Nellie, Neel en nog zo’n 125 anderen. 

WAAR GEBOREN: de meesten in Someren.  
GETROUWD MET: de KBO vooral… 

WERK: met plezier aan alles voor de 
KBO-familie. 

HOBBY’S: organiseren, buurten, typen, 
bellen, bedenken, overleggen, rapen, bezorgen, wandelen, fiet-
sen en koffie schenken.  

WAT IS HET ERGSTE/LEUKSTE WAT JE MEEGEMAAKT 
HEBT: Jubilea vieren en bij zoveel mogelijk activiteiten aanwe-
zig zijn. Het plezier dat we anderen geven; de succeservaringen 
als we weer iets moois voor elkaar kregen. Maar ook de herin-
neringen aan dierbaren die er niet meer bij kunnen zijn.  

Och en er gaat ook wel eens iets minder goed. 
 

ZOU JE IETS OVER WILLEN DOEN IN JE LEVEN:  

Eerder lid worden van de KBO en op tijd ook weer stoppen met 
alle vrijwilligerswerk zodat jongeren in kunnen stappen in “wie 
de schoen past”. 

WAT DOE/DEED JE BIJ DE KBO: Met z’n allen héél véél uur-
tjes besteden aan een hele mooie, sociale, gezellige, warme 
KBO-club. 

WAT WIL JE NOG KWIJT: Met onze 125 vrijwilligers hopen we 
nog héél lang gezond te kunnen doorgaan met alle activiteiten 
en nieuwe te kunnen organiseren.  

Hans  

PS. De collage met foto’s van de  
Vrijwilligerslunch op 21 november 
brengt veel vrijwilligers in beeld.  
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BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com  

Hennie Vossen  Markt 2 0493-494 541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Dorpsstraat 20 0493-494 664 
 Secretaris 
Henny Goossens  Kerkstraat 46  0493-495 942 
 Penningmeester  
Pieter Cattenstart Pasakker 68  0493-495 065 
Cor van de Sande Hogaarde 14 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 
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 
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  0493-496 923 
Jan Hurkmans  p.hurkmans30@upcmail.nl  0493-491 309 
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   
 

Donateurs: 

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

✓ Hotel Centraal  Wilhelminaplein 3 0493-494 815 
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