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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 

Geen agenda zolang de regels niet soepeler worden in ver-
band met het Corona- virus.  

Voorlopig alles afgelast. 
Wilt u allen Siris en de website www.kbo-somerendorp.nl  
goed in de gaten houden of we misschien al enige activitei-
ten in beperkte vorm kunnen opstarten! 

 

Dit Buukske is voor 2 maanden.  
Vanaf augustus komt ’t Buukske en de 
ONS steeds uit in de laatste week van 
elke maand. Volgende Buukske en ONS 
van augustus komt uit eind juli 2020. 

We hebben voor deze langere periode  zelfs 3 gezellige puz-
zels geplaatst om de tijd goed door te komen. Een uitdaging om 
ermee aan de slag te gaan! 

Kopij voor het volgende nummer vóór 9 juli 2020 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
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LEDENNIEUWS  

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† Mevrouw Nelly Jurka - van de Laar 

 Beatrixlaan 12  24 apr 2020 

† Mevrouw Anneke Claessens - Hurkmans 

 Sonnehove 365  25 apr 2020 

† Mevrouw Johanna Sonnemans - van Overbeek  

 Sonnehove 149  28 apr 2020 

† Mevrouw Anneke Verdonschot - Peters 

 Sonnehove 329  30 apr 2020 

† Mevrouw Nellie Welten - Berkvens  

 Den Dilleman 5  11 mei 2020 

† De heer Antoon van de Moosdijk   

 Sonnehove 131  13 mei 2020 

† De heer Martien Slegers  

 Van Gijselstraat 6  16 mei 2020 

† Mevrouw Truus Schmitz - Aarts 

 Sonnehove 37  20 mei 2020 

 

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

 

Welkom aan onze nieuwe leden: 

 Echtpaar Jaap en Franka Jongejan - de Vreede 

   Ravenshof 32 

 Echtpaar Wim en Anny Marx - Claessens 

    Kolibri 7 

 Mevr. Lies Timmermans - Voermans 

    Van Lieshoutstraat 43 
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VAN HET BESTUUR 

Nog steeds:  ALLE ACTIVITEITEN AFGELAST … 
    TOT BETERE TIJDEN… 

Beste leden, 
 

Als ik dit schrijf zit ik lekker in de zon. Gelukkig komt het mooie 
weer er weer aan, maar ik besef dat hier nu niet iedereen van 
kan genieten. Wij hopen dat de bezoekregeling nog meer ver-
soepeld wordt, zodat u ook thuis enkele mensen kunt ontvan-
gen. Maar ook dat in de verpleeghuizen hiervoor wat ruimte 
komt. Want die beperking is toch wel erg groot. 
Het bestuur is volop bezig om te kijken of er al activiteiten zou-
den kunnen worden opgestart. Maar ook u weet dat het heel 
erg moeilijk is, wanneer we de 1 ½ meter afstand van elkaar in 
acht moeten nemen. In de Ruchte mogen vanaf 1 juni alweer 
maximaal 30 personen in het gebouw aanwezig zijn.  
Om deze Corona de baas te worden, zullen we met z’n allen 
nog veel geduld moeten hebben. Maar wij vertrouwen erop dat 
het toch weer goed komt. 
De KBO is verplicht vóór 31 oktober een algemene ledenverga-
dering te houden. Deze staat nu gepland op dinsdag 27 okto-
ber. Hoe we deze gaan organiseren, leest u in ’t Buukske num-
mer 9 van september. 
 

Hoop dat dit Buukske van juni/juli u weer wat plezier brengt en 
veel mensen blij gaat maken. Zorg goed voor u zelf en probeer 
het allemaal nog even vol te houden. Hopelijk ontmoeten we el-
kaar weer snel. Want missen doen we u zeker. 
 

Namens het bestuur, 
Henny Claessens 
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KBO-LEDEN IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU 2020: 

Jeu Jenneskens, Hogaarde 17, 5711 JD Someren 
Jeu Jenneskens (80) uit Someren ont-
ving op vrijdag 24 april de Koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Burgemeester Dilia 
Blok kwam hem dat mededelen op zijn 
thuisadres aan de Hogaarde. 
 

Vanaf de oprichting is Jeu met hart en 
ziel betrokken bij het Seniorenorkest 
Groot-Someren. 
1991-heden: Jeu is medeoprichter van 

het Seniorenorkest. Al 28 jaar speelt hij bariton in het orkest en 
sinds 15 jaar vervult hij de rol van penningmeester. Hij onder-
steunt als vrijwilliger het jaarlijkse Zummers Triduüm en in het 
verleden was hij spaarkasbeheerder bij De Ruchte. 
 

Gerard Hurkmans, Dieze 23, 5712 HT Someren.  
Gerard Hurkmans (64) uit Someren ont-
ving op vrijdag 24 april de Koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Burgemeester Dilia 
Blok kwam hem dat mededelen op zijn 
huisadres. 
Gerard is veertig jaar actief in de voet-
balwereld, zowel als scheidsrechter als 
op bestuurlijk niveau, bij SV Someren 
en de Stichting Zaalvoetbal Someren. 
 

1980-heden: SV Someren: Gerard is 40 jaar actief als club-
scheidsrechter veldvoetbal bij SV Someren. Gedurende deze 
periode heeft hij diverse andere functies bekleed binnen de 
voetbalvereniging, zoals jeugdleider en -trainer, voorzitter van 
de veteranenafdeling, lid van het hoofdbestuur, materiaal- en 
terreincommissie. Momenteel is hij nog werkzaam in de Vut-
ploeg als vrijwilliger op het sportpark. 
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1982-heden: Stichting Zaalvoetbal Someren: Gerard is al 33 
jaar actief in het bestuur, de laatste 10 jaar als voorzitter. Vanaf 
de oprichting in 1982 is hij scheidsrechter in de Somerense 
zaalvoetbalcompetitie. In het verleden was hij ook bestuurslid 
van de Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o.  
 

Ad Bergmans, Pasakker 85, 5712 HT Someren  
Ad  (85) uit Someren ontving op vrijdag 
24 april de Koninklijke onderscheiding 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Zijn overbuurvrouw burgemeester Dilia 
Blok kwam hem dat mededelen. 
Ad zet zich al 70 jaar bij meerdere in-
stellingen in als kerkorganist. Binnen 
de regio is hij alom bekend en zeer re-
gelmatig wordt een beroep op hem ge-
daan voor vervanging. 
 

1969-heden: Organist en koster Kempenhaeghe. Hij  was tot 
aan zijn pensionering in 1994 werkzaam als afdelingshoofd bij 
Kempenhaeghe. 
In 1991 heeft hij als vrijwilliger het kosterschap op zich geno-
men en nog steeds vervult hij deze taak binnen Providentia. Bo-
vendien begeleidt hij het koor van Providentia/Kempenhaeghe 
als 50 jaar geheel vrijwillig op het orgel. Als koster en organist 
toont Ad grote betrokkenheid bij Kempenhaeghe. 
1995-heden: Organist binnen de rooms-katholieke parochie  
H. Franciscus. Ad fungeert als organist bij de kerk- en uitvaart-
diensten. 
1988-heden: Organist bij Savant De Lisse in Asten. Ad is actief 
als organist bij de wekelijkse mis in woonzorgcentrum De Lisse. 

 

   Jeu, Gerard en Ad 
van harte gefeliciteerd  

  namens KBO Someren Dorp.  
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GRATIS CURSUS SCOOTMOBIEL RIJDEN 

Gaat u binnenkort een scootmobiel gebruiken?  
Wilt u veilig voor uzelf en anderen rondrijden? 
Vraag dan een gratis cursus scootmobiel rijden aan. 
Veilig oefenen en rondrijden 

Wegrijden op een scootmobiel lijkt gemakkelijk. Maar hoe komt 
u veilig van een stoep af en waar moet u rekening mee houden 
bij een oneffen ondergrond? In het Slievenpark is een speciale 
oefenbaan voor scootmobielen om verschillende situaties te er-
varen. Maar ook op andere plekken kunt u samen oefenen.  
 

Gratis cursus 
In samenwerking met KBO Kring Someren helpen Luit Verdouw 
en Geert van Lierop u graag op weg. Neem gerust contact op 
met Geert of Luit voor een gratis cursus scootmobiel rijden. 
 

Luit Verdouw    tel 0493-492 546  
Geert van Lierop  tel 0493-496 167 
 



11 
 



12 

WIST U DAT … 

→U bij einde lidmaatschap, adres- of bankwijziging dit doorgeeft 
a.u.b. aan de ledenadministratie van KBO Someren-Dorp. 

→De dagreis naar Haps-Veghel NIET doorgaat. 

→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. 

→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 3087 1088 

→U terecht kunt voor vragen over computer of tablet bij Peter 
de Groot, 0493 440 266 

 
 

http://www.kbo-brabant.nl/belcirkels
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BEZOEK 80-JARIGEN.  

Momenteel zijn we dus voor het 
tweede jaar bezig met het bezoeken 
van de 80-jarige KBO-leden. Ik kan al-
leen maar zeggen dat het een groot 
succes is. 
De meeste mensen vonden het heel 
attent van de KBO en gezellig dat 
mensen de moeite namen om hen te 
bezoeken en dan ook nog eens een 
presentje aangeboden kregen. 

Veel van de 80-jarigen waren nog gezond van lijf en leden; 
sommigen konden we hulp aanbieden. 
Het was vooral dat de mensen gezellig konden praten en hun 
hobby's en verzamelingen werden dan ook gretig getoond en 
bekeken. 
De koffie stond altijd al klaar als we op bezoek kwamen en re-
gelmatig stond er ook een lekker stukje taart of vlaai bij. Het als-
maar blijven ophalen van herinneringen was bij elk bezoek een 
steeds terugkerend onderwerp. 
 
Persoonlijk vind ik het erg leuk 
om de 80 jarigen te bezoeken 
waar ik iedere keer weer naar 
uitkijk. We doen dit momenteel 
met 6 personen en iedereen 
vindt het heel leuk en zinvol 
om te doen. 
Alleen kunnen we nu, tijdens 
de Coronacrisis, alleen maar 
de presentjes afgeven en he-
laas niet altijd op de koffie.  
Dat is wel jammer.   
 

Groet van Els van Rooij.  
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JUNI-JULI PUZZEL VAN ONS 
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Breng letters uit de puzzel (blz 14) over naar de hokjes. 
Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 
13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 19 titel 20 non-
sens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 plaats in 
Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een ze-
kere 37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 42 pa-
pegaai 43 afslagplaats bij golf 44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 
spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten 
schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 
vrouwelijk dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 
naaktloper. 
Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 
muziekschijfje 8 nachtvogel 9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 
14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote bijl 17 soort 20 wa-
terdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 on-
geval 30 soort schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 
pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van Oosten-
rijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei 52 grappenma-
ker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 
vruchtbare plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kle-
dingstuk 70 maanstand 71 ter inzage. 
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MANTELZORGCOMPLIMENT 2020 AANVRAGEN. 

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 2020. Let op: het 
mantelzorgcompliment moet u elk jaar opnieuw aanvragen 
 

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 zorgvra-
ger 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. Er 
wordt maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt.   
 

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 december 2020. 
U kunt het aanvraagformulier nu digitaal invullen of downloaden op 

- www.someren.nl/zosomeren of op www.someren.nl  

Is digitaal voor u niet mogelijk? Bel dan naar het gemeentehuis met 
de vraag om een formulier op te sturen. Dat kan via (0493) 494 888. 
Houdt ook Somerens Contact in de gaten. 

http://www.someren.nl/zosomeren
http://www.someren.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjywtXY2efaAhWMLcAKHZL5DCYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.montferland.info/direct-regelen/nieuws_43305/item/compliment-voor-de-mantelzorger_50590.html&psig=AOvVaw2pDw3s3xU8CyY_jYAWxAy8&ust=1525373485256733
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DIENSTVERLENING ONIS 

Onis Welzijn heeft tijdens de geldende 
beperkingen door het Corona-virus 
een gedeeltelijk aangepaste dienstver-
lening. Onze medewerkers werken al-
lemaal 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.  
 

AUTOMAATJE RIJDT VOORLOPIG NIET. 

Tijdelijk 

Tijdelijk 

mailto:m.lenders@oniswelzijn.nl
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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.  
Ook op Siris elke dag bewegingslessen  
om 12.00 uur.  
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PUZZEL VAN ONS. 
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Breng letters uit de puzzel (blz 20) over naar de hokjes. 

Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd v.e. moskee 13 adellijk 14 
strik 16 bedieningsloon 18 grote papegaai 19 Europeaan 21 
Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 27 
Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende 31 landbouwwerktuig 
33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een ze-
ker iemand 42 deel v.e. mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 bijwoord 50 
extra large 51 rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 ik 57 Neder-
landse Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60 bovenste dakrand 
62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse priester 66 Australische struisvogel 
68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. provincie. 

Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 uitmun-
tend 7 danig 8 gravin van Holland 9 Frans lidwoord 10 Engels bier 11 
uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 voordat 20 straatje 
23 spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 bergweide 38 
deel v.h. oor 39 ontkenning 42 vangwerktuig 43 ontzag 44 boerse 
vrouw 45 stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 dierenpension 52 individua-
list 55 namelijk 61 houten wig 62 hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 
mobiele eenheid 69 selenium. 
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Hierbij ontvangt u de link naar de digitale ONS.  
U kunt daar de ONS lezen en zelfs laten voorlezen:  
 

https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/  

 

https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
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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 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
mailto:fonshasselman@gmail.com
mailto:annekevandeven43@gmail.com
mailto:m.lemmen3@chello.nl
mailto:tjeu.bets.swinkels@gmail.com
mailto:info@nicovandenbroek.nl
mailto:fransenjo@kpnmail.nl
mailto:elisabeth-ap@live.nl
mailto:harry.leenen@kpnmail.nl
mailto:p.hurkmans30@upcmail.nl
mailto:jankuijpers@kpnmail.nl
mailto:m.lemmen3@chello.nl
mailto:h.wijnen@upcmail.nl
mailto:katrienvanderijdt@hotmail.com
http://www.kring-gemeente-someren.nl/
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