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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,    0616 811 418 

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 an-
dere 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 

Voorlopig alles afgelast tot 10 juni. 
Wilt u allen Siris en de website www.kbo-somerendorp.nl  
goed in de gaten houden wanneer we weer gaan beginnen? 
We hopen u allen weer gauw te ontmoeten! 
 

Om de zinnen wat te verzetten, vindt u 
verspreid over het Buukske allerlei 
leuke breinbrekers. Zoals een woord-
puzzel, wat rebussen maar ook woord-
spelingen of een grappig plaatje. Ook 
een mooi verhaal en een Wijsgedicht 
ontbreken niet…  
Voor elk wat wils. Een uitdaging om 
ermee aan de slag te gaan! 

 
 
 
 
 
 

Kopij voor het volgende nummer vóór 19 mei 2020 

“Zou ik niet mijn moeder eren want wat deed zij niet voor mij? 

Slechts de Liefde moest ik leren van een andere vrouw dan zij!” 

      Ivo de Wijs 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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VAN HET BESTUUR 

Nog steeds:  ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST … 
TOT BETERE TIJDEN… 

Beste leden, 
Voor u ligt het Buukske van mei. 
De redactie heeft geprobeerd u 

toch een beetje gezelligheid te brengen met deze uitgave. Zo-
dat u weet dat we wel aan u denken. 
Wie had ooit gedacht dat we lange tijd geen contact meer met 
elkaar zouden hebben dan via het Buukske. Gewoon een kop 
koffie drinken met elkaar, even een praatje maken of gezellig 
samen zijn. Allemaal dingen die we heel gewoon vonden. Maar 
we leven nu in een tijd dat we weer helemaal op onszelf moe-
ten leven. Voor velen is deze tijd heel erg zwaar: niemand om je 
heen en je voelt je zo alleen. Geen activiteiten, lege agenda’s, 
want we maken geen afspraken. Ook de kinderen en kleinkin-
deren die u alleen kunt zien door het raam of kunt horen via de 
telefoon of sociale media.  
Wij hopen dat u allen deze tijd goed doorkomt en niet veel af-
scheid moet nemen van naasten en bekenden om u heen.  
Wij wensen u heel veel kracht en sterkte voor de komende tijd. 
Blijf gezond, pas goed op u zelf.  
 
Namens het bestuur,  
Hennie Vossen 

 

LEDENNIEUWS  

Welkom aan onze nieuwe leden: 

 Echtpaar Riny en Annemie Verhagen-Janssen 
Munnekenstraat 46 

 Mevr. Petra Maas-van de Moosdijk  Berkel 3 

 Dhr Ton Bennenbroek & Mw.Toos Claessens Ambachten 9 

 Echtpaar Perry en Annie van Vlerken-Peters Keizerstraat 39 

 Mevr. Dolly Vogels  Hogaarde 10  
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Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† De heer Jan Flupsen 
 Heikantstraat 19  28 mrt 2020 
† Mevrouw Anna Swinkels-Vlemmix 
 Sonnehove 135  31 mrt 2020 
† De heer Piet Linders 
 Dr. Eijnattenlaan 4  31 mrt 2020 
† Mevrouw Joke ter Steeg-Beudeker 
 Pasakker 82  31 mrt 2020 
† Mevrouw Betsy Verhees-Maas  
 Drecht 11  1 apr 2020 
† Mevrouw Henriëtte Bouwmans 
 Sonnehove 335  2 apr 2020 
† Mevrouw Alda van den Bogaart-Boots  
 Postelstraat 10e  3 apr 2020     
† Mevrouw Toos van Lierop-Verhoijsen  
 Sonnehove 38  3 apr 2020 
† De heer Henk Neeskens   
 Sonnehoek 49  3 apr 2020 
† Mevrouw Greet Versteegh  
 Sonnehove 145  3 apr 2020 
† De heer Frans Aarts  
 Ter Hofstadlaan 273  6 apr 2020 
† Mevrouw Mien van Horik-Sonnemans  
 Sonnehove 123  8 apr 2020 
† Mevrouw Josina Verberne-Dortmans  
 Den Dilleman 7  9 apr 2020 
† Mevrouw Annie Meulendijks-Salimans  
 Molenstraat 20a  10 apr 2020   
† Mevrouw Mieke Heeregrave-van de Moosdijk 
 Kolerhof 36  11 apr 2020 
† Mevrouw Mien van Lierop-van Santvoort  
 Kerkstraat 45  11 apr 2020 
† Mevrouw Jo van der Kruijs-Lammers  
 Wevelsdaal 1  12 apr 2020 
 



7 

 

† Mevrouw Nel Schmitz-Hilverda  
 Sonnehove 9  12 apr 2020 
† Mevrouw Lenie Moonen  
 Van Lieshoutstraat 39  12 apr 2020 

 
  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 
WIST U DAT … 

→ Einde lidmaatschap, adres- of bankwijziging ook doorgeven 
a.u.b. aan onze ledenadministratie van KBO Someren-Dorp. 

→ U uw KBO-lidmaatschapskaart meeneemt bij alle activiteiten. 
→ Mocht u uw ledenpas echt kwijt zijn? Via ledenadministrateur 

Pieter Cattenstart kunt u een nieuwe aanvragen. 
→ De dagreis naar Haps-Veghel is verplaatst naar 25 augustus.  
→ U zolang deze Coronacrisis voortduurt, gebruik kunt maken 

van de KBO-belcirkels: www.kbo-brabant.nl/belcirkels 
Zie ook: Buukske nr. 4 van april hoe dat in zijn werk gaat. 

http://www.kbo-brabant.nl/belcirkels
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→U zich nog steeds gratis kunt aanmelden voor een Woning-
check Brandveiligleven. U ontvangt dan een gratis rookmelder 
van de gemeente Someren. Rookmelders redden levens! Ook 
voor vragen over wat en hoe te monteren van rook- of CO-
melder kunt u terecht bij Henk van den Einden  06 30871088 

→ U terecht kunt voor vragen over computer of tablet bij Peter de 

Groot, 0493 440266 

→ U voortaan ook iedere maandagochtend in de Klepel in de 
Kerkstraat in Asten terecht kunt tussen 10:00 en 12:00 uur met 
uw computerproblemen (laptop, desktop, tablet en telefoon) bij 
Digitaal KompAS. U kunt daar ook uw oude computerspullen 
inleveren zodat die hergebruikt kunnen worden door de minder 
bedeelde medemens.  
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DIENSTVERLENING ONIS 

Onis Welzijn heeft tijdens de geldende 
beperkingen door het Corona-virus een 
gedeeltelijk aangepaste dienstverlening. 
Onze medewerkers werken allemaal 
thuis en zijn op de gebruikelijke tijden 
bereikbaar. 
 

PRAATJE MET EEN MAATJE  
Is het erg stil in huis? Krijgt u minder bezoek en heeft u be-
hoefte aan een praatje? Onis Welzijn heeft een telefoonlijn geo-
pend voor persoonlijk contact, een gesprek van mens tot mens 
om uw hart te luchten.  
(0493) 44 12 33   Dagelijks (ook in het weekend)  

bereikbaar van 10.00 tot 20.00 uur 
 

Vindt u het fijn om regelmatig gebeld te worden? Geef dat dan 
gerust aan. Wij zorgen ervoor dat u een paar keer per week ge-
beld wordt.  
 

BEMIDDELING (HULP)VRAAG & (HULP)AANBOD 
Lukt het niet zelf boodschappen te doen of medicijnen op te ha-
len? Kunt u uw hond onvoldoende uitlaten? Of wilt u juist nu 
graag iemand helpen? Onis Welzijn brengt vraag en aanbod bij 
elkaar. We zoeken samen met u naar een oplossing.  

(0493) 44 12 33   Bereikbaar van maandag t/m vrijdag  

tussen 10.00 en 13.00 uur. 
 

MAALTIJDSERVICE 
Eet u normaal gesproken regelmatig niet thuis en is deze moge-
lijkheid nu komen te vervallen? Wellicht is maaltijdservice dan 
een oplossing voor u. U heeft geen wekelijkse bestelverplich-
ting. U bepaalt zelf hoe vaak en wanneer u bestelt. 
Marianne Lenders (0493) 44 12 53  
of m.lenders@oniswelzijn.nl.  

Tijdelijk 

Tijdelijk 

mailto:m.lenders@oniswelzijn.nl
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AUTOMAATJE RIJDT VOORLOPIG NIET 
Landelijk heeft ANWB AutoMaatje nu besloten dat er geen rit-
ten meer gereden mogen worden. Wij volgen deze richtlijnen ui-
teraard op. Tot nader order rijdt AutoMaatje Asten Someren he-
laas dus niet meer. 
 

HULP BIJ FORMULIEREN: TELEFONISCH BEREIKBAAR 
- op maandag van  13.30 tot 15.00 uur op (0493) 44 12 38 
- op dinsdag  van  13.30 tot 15.00 uur op (0493) 44 12 39 
 

SCHULDDIENSTVERLENING: TELEFONISCH BEREIKBAAR 
Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren: 
- telefoon: (0493)-441234 of (0493)-441237. 
- per mail: hulpbijschulden@oniswelzijn.nl 
 

IN BEWEGING BLIJVEN…TIP 
In beweging blijven is belangrijk, juist nu.  
Kunt u de deur niet uit? Dan is dit een tip.  
Op TV, NPO 2, wordt elke ochtend om 9.15 uur  
‘Nederland in beweging’ uitgezonden. Duur: 16 minuten… 

Denk je de goede antwoorden te weten?  
Kijk pas dán op blz. 17. Daar vind je de oplossingen!  
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DE REGENWORM EN ZIJN MOEDER 

Er was eens een regenworm in Sneek 
Die altijd naar de sterren keek 
En fluisterde: “Hoe schoon, hoe schoon…” 
Zijn moeder zei: “Doe toch gewoon, 
Kijk naar beneden, naar de grond, 
Dat is normaal, dat is gezond! 
Kijk naar beneden zoals ik…” 
 

En toen? 
Toen kwam de leeuwerik! 

 

Het wormpje dat naar boven staarde,  
Zag hem op tijd en kroop in d’aarde 
Maar moe die naar beneden keek, 
Werd opgegeten daar, in Sneek. 

Dus doe nooit wat je moeder zegt, 
Dan komt het allemaal terecht… 

Annie M.G. Smidt  
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SCOOTMOBIELEN OEFENEN MET DE KBO IN 2020. 

Heeft u een scootmobiel of krijgt u er binnenkort een en 
wilt u onder begeleiding eerst oefenen, dan kunt 
u bellen met Geert van Lierop  06 2208 9957 of  
Luit Verdouw  0493 492 546. Zij zijn beiden be-
trokken bij de scootmobiel-tochten van de KBO. 
Zij helpen u graag op weg zodat u veilig kunt 

gaan rijden met uw scootmobiel. Ook gaan zij met u naar de 
scootmobiel oefenbaan in het Slievenpark. Hier kunt u onder 
hun begeleiding de situaties die u tegenkomt op de weg samen 
oefenen. 

LIEDERENTAFEL. 

Noteer maar voor ná de coronacrisis:  
Elke derde zondag van de maand: liederentafel  
om 14.00 uur. In De Huiskamer van de Ruchte. 
Raadpleeg onze website of aankondiging bij De Ruchte.  
Zie ook Buukske februari 2020 p.4. 
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DANKBAAR... 
De vogels fluiten. De natuur ontwaakt 
Op straat is het rustig. Dat is wat me raakt 
Het zonnetje schijnt. Daarvan word ik blij. 
 

Ik geniet op dit moment van de innerlijke rust in mij.  
Minder gehaast. Het is goed zoals het is.  
Ondanks dat ik wel mijn vrienden en familie mis.  
 

‘t Coronavirus grijpt verder om ons heen.  
‘t Is vreselijk om te zien. 
Het leven is niet vanzelfsprekend.  
Waren we dit vergeten misschien?  

 

Ik kijk om me heen en zie ook mooie dingen. 
Samen zijn we sterk. We maken opnieuw herinneringen.  
Een les die ik mag leren en daarvoor ben ik hier op aarde 
Elke dag opnieuw: heb respect en laat ieder in zijn waarde.  
 

Zorg voor elkaar, zet jezelf even opzij. 
Met een bloemetje, kaartje of bericht maken we 
elkaar weer blij  

 

Ik stuur jullie mijn liefde toe.  
Geef deze gerust weer door.  
En ook nog wat positieve energie.  
Samen komen we deze tijd wel door!  
 

Vertrouwen is het toverwoord.  
Ik blijf erin geloven   
dat het wel weer goedkomt hier,  
dat ze ons helpen daarboven. 
Ik ben dankbaar, ik ben blij met jullie  
en met de rust in mij. 

 

Lieve mensen geniet van je gezin en van elkaar.  
En wat ik nog wil wensen: Blijf goed zorgen voor elkaar!  
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VRAGENVUUR MET LUIT VERDOUW 

Naam: Luit Verdouw  

Leeftijd: 74 jaar. 

Waar geboren: In Amsterdam.  

Op mijn 14e naar Zwolle verhuisd  
en op mijn 27e naar Someren.  

Loopbaan: Na de lagere school naar 
de HBS, vervolgens naar de machinis-
tenschool (weg- en waterbouw) dragline, graafmachines enz. 
en daarna 8 jaar in de ruilverkaveling gewerkt bij de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaatschappij. Daarna bij de politie gegaan 
en 30 jaar in en om Someren gewerkt. 

Getrouwd met: Marjan Verdouw-van Gennip 

Kinderen: 3 kinderen, Petra, Maike en Bart. 6 Kleinkinderen. 
Leuke kinderen, die goed oppassen, allemaal hard werken en 
belangrijkste gezond zijn, heel erg trots op, rijkste wat een 
mens kan hebben. 

Hobby’s: Mijn hond Bobby, elektriciteit en klussen.  

Zou je iets over willen doen in je leven:  

Dan zou ik niet zijn, wie ik nu ben. 

Wat is jouw taak binnen de KBO: Iedere maand Buukske ha-
len bij de drukker en vervolgens Buukskes in Someren-Eind be-
zorgen. Dan de volgende dag Buukske mee uitsorteren voor de 
bezorgers en mijn eigen wijkje lopen. 
Begeleiding bij de scootmobieltochten en eventueel individuele 
begeleiding om een nieuwe scootmobieler op weg te helpen. 

Wat is voor jou een perfecte dag: Kopje koffie, wandeling met 
de hond, bezoekje afleggen, beetje winkelen, iemand vooruit 
helpen. 
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Wat zou je bij de KBO willen veranderen: Gelet op het aantal 
leden is dat wel een bewijs dat ze het goed doen. Je moet altijd 
in ogenschouw nemen dat het allemaal vrijwilligers zijn.  
Petje af voor alle bestuursleden en vrijwilligers. 

Wil je nog iets kwijt:  Hopelijk ontmoeten we elkaar weer snel 
onder betere omstandigheden, want dit is niet de bedoeling.  

Trudy & Marjan 

 

Oplossing rebussen pag. 11: 43; 73… 
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Moederdag 

Heb geprobeerd met simpele woorden, 
Zover ’t in mijn vermogen lag; 
Om een vers voor haar te maken, 
Misschien geschikt voor Moederdag. 
 

Een bloemboeket voor alle moeders; 
Zou geen overbodige luxe zijn; 
Een cadeautje met zorg gekozen,  
Iedere moeder vindt dat fijn. 
 

Geen enkele moeder wil ik vergeten, 
Is zij jong of hoog bejaard; 
Zij hebben er toe bijgedragen, 
Dat er kinderen zijn op deze aard.  

 

Hoeveel offers en ook zorgen,  
Welke moeder heeft ze niet gekend? 
Geen cadeau kan dit vergoeden, 
Waar ze op Moederdag mee wordt verwend.  
 

Een wereld zonder echte moeders, 
Is een zomer zonder zon; 
Alles zou voortijdig sterven, 
Omdat ’t leven zich niet ontplooien kon.  

 

Zij brengt warmte en maakt gelukkig, 
En spreidt ’t overal in ’t rond; 
Zulke moeders zijn er nodig,  
Dan blijft de wereld kerngezond. 
 

Zij zijn de steunpilaren, 
Waar de hele maatschappij op rust; 
Hun invloed van zo grote betekenis,  
Zijn wij ons dat wel bewust? 
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We moesten ze op handen dragen, 
Zij zijn helden eerste klas; 
Die zonder doctorsbul of titel, 
Zoveel pijn en leed genas. 

 
Al de moeders moeten wij eren, 
Zij vertegenwoordigen het hoog gezag; 
Moeders’ wil tot wet verklaren, 
En zeker op deze  

 

Moederdag.  
 
 
 
 

 
 
HERINNERINGEN: Van Hanneke der Kinderen stond in het verleden 
bijna iedere week een gedichtje in ’t Contact. Ze heeft daarna ook 
een boekje met gedichtjes uitgegeven en daar heb ik er dus één van, 
inclusief handtekening van haar.  
Ze staat op de foto bij de verjaardagstaart (75 jaar volgens mij) sa-
men met haar man Mies. 
Ik kwam daar altijd over de vloer, heb haar heel lang geholpen met 
allerlei dingen, haren geknipt en gepermanent, boodschappen met 
haar gedaan. Regelmatig gepoetst en administratie bijgehouden.  
Waren hele lieve mensen en veel oud-Somerenaren zullen haar nog 
wel kennen; zeker onze doelgroep dus. 
 

Altijd welkom, zulke bijzondere bijdragen van onze KBO-leden. 

Trudy Hasselman 
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Het verhaal van de molenaar 
 

Er was eens een arme molenaar. Die was altijd gelukkig.  
Maar één keer per jaar verjaarde zijn vrouw en dan baalde hij 
zo! Nooit had hij eens geld voor een prachtig cadeau. 
Hij lag ervoor krom, hij spaarde ervoor.  
 

Maar er was altijd wel wat en dan ging het niet door. 
Soms was hij er bijna maar dan kreeg hij weer pech:  
ging de wind weer eens liggen, was zijn spaargeld weer weg. 
Want zonder wind kan een molen niet malen. 
En moest hij brood van zijn spaargeld betalen. 

 

En elk jaar weer zei hij diep gegeneerd: 
“Wéér geen cadeau schat maar gefeliciteerd.”  
En dan antwoordde altijd de molenaarsvrouw: 
“Ach, zonder cadeau hou ik ook wel van jou. 
Wat maakt het nou uit, het leven gaat door.  
Ik hoef geen cadeau.  
De molen gaat vóór.” 
 

Maar op een keer, een verjaardag, geheel onverwacht,  
het was niet te geloven, wie had dat gedacht,  
lag er een pakje op haar stoel naast de schouw met een brief 
waarop stond: cadeautje voor jou. 
 

De jarige vrouw gaf haar man toen een zoen en zei: 
”Schatje, dat had je niet hoeven doen.“ 
Maar wat zou het zijn, dacht de molenaarsvrouw. 
En de molenaar zei: ”Het is echt iets voor jou!” 
 

“Een jurk,” riep ze, “of is het een hoed? 
Of zo’n bus waar je vermicelli indoet?” 

 

“Wie weet,” zei de molenaar, “misschien wel een sjaal! 
Of een paar stadse schoenen of een zilveren schaal. 
Wie zal het zeggen, misschien wel een klok  
of zo’n mokkenrekstok met per stokje een mok. 
Het kan ook een kip zijn of een kilo roquefort.” 
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Ze lachten zich rot en verzonnen maar door: 
Een tweepersoons ligbad met bubbels erin, 
Een jaar gratis wind voor het hele gezin. 
Het werd alsmaar gekker: een vliegend tapijt! 
 

Een reis naar de maan, met hotel en ontbijt. 
Wie weet was het wel een zingende zaag, 
Of een varkentje met een knorrende maag, 
of een fabriekje in leverpastei 
 

Het molenaarsechtpaar kwam niet meer bij. 
Nog nooit had de vrouw zo’n verjaardag gehad. 
Wat een cadeau zeg, wat prachtig was dat. 
 

De molenaar werd toen op zijn beurt verrast. 
Want zijn vrouw borg het pakje op in de kast. 
En zei: ”Als jij jarig bent, krijg jij het van mij! 
En dan verzinnen we samen de inhoud erbij.” 
 

Aldus werd besloten en twee keer per jaar  
Gaven ze steeds het cadeau aan elkaar. 
Jaar in jaar uit ging het altijd weer zo. 
Wel honderd keer lol van hetzelfde cadeau. 

 

Zoals iedereen zijn ook zij doodgegaan. 
En is het cadeau mee het graf ingegaan. 
En wát er nou in zat, vraag daar niet naar. 
Het gaat niet om de inhoud, maar om het gebaar! 

 
TIP: Wil je dit verhaal met  
eigen ogen aanschouwen?  
Wandel dan een dezer dagen 
eens de Allemansroute richting 
Everts Molen. 
Dáár vind je het verhaal… 
Het zal je beslist niet berouwen! 
En je hebt weer eens een uitje! 
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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 
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 
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 8 
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