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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 
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 

Langzaam willen we de activiteiten -waar mogelijk- weer 
opstarten …Zoals op: 
Dinsdag 06 okt Kienen grote zaal De Ruchte ... 13.30 uur 
Woensdag 07 okt Fietsen 30 km ........................... 13.30 uur 
Donderdag 08 okt Wandelen ................................. 09.30 uur 
Donderdag 08 okt Uit Eten De Herberg ................. 18.00 uur 
Donderdag  15 okt Film in De Ruchte .................... 14.00 uur 
Dinsdag 27 okt Jaarvergadering ....................... 14.00 uur 
Dinsdag 03 nov Kienen grote zaal De Ruchte ... 13.30 uur 
Donderdag 12 nov Wandelen ................................. 09.30 uur 
Donderdag 12 nov Ontspanningsmiddag ............... 14.00 uur 

 
 
We gaan weer langzaam opstarten: doen wat 
kán; laten wat nog niet verantwoord kan. 
 
 

 Kopij voor het volgende nummer vóór 10 oktober 2020 
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VAN HET BESTUUR 

Beste leden,  

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatrege-
len geen jaarvergadering houden zoals we ge-
wend zijn. Deze moet nu kort en bondig zijn, zal 
ongeveer een uur duren en een artiest uitnodigen 
is jammer genoeg ook niet mogelijk. 

We werken conform bijgaande agenda en er kunnen maximaal 
100 personen aanwezig zijn, inclusief bestuur en medewerkers. 

Daarom het volgende: kunt u niet komen en: 

• heeft u op- of aanmerkingen over de notulen van 14 maart 
2019, vermeld in Buukske nr. 02 van februari 2020, en/of 

• heeft u bezwaar tegen de herkiesbaarheid van zowel Cor van 
de Sande en/of Henny Claessens-van Houts? 

• mail dan uw standpunten naar kbosomerendorp@gmail.com.   
U kunt hierover niet bellen!  

 

• wilt u de vergadering van 29 oktober wel graag bijwonen, 
op volgorde van aanmelding met max. 100 personen, 

• mail dan naar kbosomerendorp@gmail.com of bel naar een 

van onze bestuursleden zoals vermeld achter in ’t Buukske. 

• wilt u zelf bestuurslid worden, meldt u zich dan vóór 15 okto-
ber aan door middel van een schriftelijke bereidverklaring, 
ondersteund met handtekeningen van tenminste 5 leden. 

Namens het bestuur van KBO Someren-Dorp 

Henny Claessens-van Houts, secretaris 

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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UITNODIGING JAARVERGADERING 

Aan de leden van de KBO.  
  
Namens het bestuur mag ik U NOGMAALS  
uitnodigen voor de  

AANGEPASTE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING die wij houden op DINSDAG 27 OKTOBER 2020   
Aanvang 14.00 uur in Cultureel Centrum de Ruchte   
Laan ten Roode 71, 5711 GB  Someren  Tel. 0493 441144.  
 
AGENDA:  
1. Opening door de voorzitter, Hennie Vossen.  

2. Vaststellen agenda. 

3. Voorstelronde bestuur via PowerPoint. 

4. Ingekomen stukken en mededelingen.  

5. Notulen van de algemene jaarvergadering 14 maart 2019.  

6. Jaarverslag van de secretaris over 2019.  

7. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 en be-

groting 2020. 

8. Verslag kascontrolecommissie door mevrouw Jo Sleegers-

van Bussel en Peter de Groot.  

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie + reserve-

persoon. 

10. Bestuursverkiezing. 

11. Rondvraag.  

12. Sluiting, ± 15.00 uur door de voorzitter. 

Secretaris, Henny Claessens-van Houts  
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LEDENNIEUWS 

GEDENKEN WIJ ONZE DIERBARE OVERLEDENEN 

† Mevrouw Mia Bisschops – van den Boogaert 
 Ter Hofstadlaan 207  4 aug 2020 
† De heer Frans Bisschops 
 Ter Hofstadlaan 207  4 aug 2020 
† De heer Jacques Thaens  
 Hogaarde 9  21 aug 2020 
† Mevrouw Tonny Wijnen - Vogels  
 Sonnehove 24  22 aug 2020 
† De heer Bert van Kol   
 Verdonckstraat 64  7 sep 2020 

 

  Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 Mevr. Maria Hendriks  Kerkstraat 8 G 
 De heer Theo van Houts  Hageheld 5 
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KIENEN 

Om half een zat de eerste kiener al te wachten in de hal. 
De tafels en stoelen moesten nog klaar gezet worden, maar al-
les was op tijd klaar. 

Alle fiches en kaarten waren 
vooraf ontsmet door de kiendames 
en de activiteiten-commissie. 
Nadat iedereen zijn naam en tele-
foonnummer had ingevuld op een 
strookje, zodat de GGD iedereen 
eventueel kan bereiken, gingen we 
van start. 

Het was best prettig zo, iedereen kon zich goed concentreren 
omdat men alleen aan een tafeltje zat. 
In de pauze werden we getrakteerd op 
koffie en een verpakte koek en tot slot 
kreeg iedereen van de Kiencommissie 
nog een doos chocola, omdat dit anders 
altijd met Moederdag gedaan werd.  
De prijzen werden later bij de tafels ge-
bracht, wat er toe bijdroeg dat men ook 
verspreid huiswaarts vertrok, wat in deze 
tijden ook prettig is. 
De mensen waren zeer tevreden en wij denken ook dat het 
goed is verlopen, hoewel het wel spannend was. 

 
Vooral dank aan  
Gerda en Toos. 

De activiteitencommissie. 

 

 

 

De volgende Kienmiddag is op 6 oktober, op dezelfde wijze, 
óók in de grote zaal van De Ruchte. Aanvang 13.30 uur 
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WIST U DAT … 

→Wij het wel heel fijn vinden als u veranderingen in uw adres en 
emailadres aan ons doorgeeft. Dit is ook belangrijk voor de 
distributie van t Buukske en de ONS. 
U kunt dit doorgeven aan onze ledenadministrateur: 
0493-495 065 Pasakker 68 of kbosomerendorp@gmail.com 

→U de ONS actueel nieuwsbrief digitaal kunt ontvangen. U kunt 
zich via www.KBO-Somerendorp.nl aanmelden. 

→U zó een afspraak kunt maken voor een eventuele corona-
test: Bel 0800-1202 als u milde coronaklachten heeft. U kunt 
zich er (gratis) voor laten testen bij een GGD in de buurt. 

→Het bestuur de bijeenkomst voor de vrijwilligers heeft uitge-
steld naar voorjaar 2021. 

→Het Sociaal Café  in Asten-Heusden weer van start gaat op 
dinsdag 13 oktober van 19.00 – 20.30 uur. 
(0493) 441261 / (06) 13468570          www.oniswelzijn.nl  

→Het koersballen ook weer begonnen is in de Huiskamer. 
→IVN Asten-Someren en De Stulp: Ostaderstraat 30, Asten, tel. 

0493-696986 Website: www.ivnastensomeren.nl  
elke 4e dinsdag v.d. maand van 9.30 - ±12.30 een natuurwan-
deling voor senioren organiseert. Zoals: 
27 okt Wandelen ± 5,5 Km De Banen, Nederweert, Banendijk x 
Rietbeek, watervogels. Laarzen of wds= waterdicht schoeisel. 
24 nov Wandelen ± 4 Km De Berken, Ommel Busserdijk-Ber-
ken, natuurlijke beekloop, beversporen. Laarzen of wds. 
 

>>>>>      IN DE BEDEVAARTKERK      <<<<< 
van Onze Lieve Vrouw van Ommel wordt op dinsdag 13 oktober  
de “Middag van bemoediging”.(voorheen 
Regionale Ziekenmiddag in september) gehouden. 
Deze digitale viering wordt uitgezonden op TV-
Siris en www.siris.nl op dinsdag 13 oktober 2020 
om 14.00 uur.  
Ook daarna is deze viering nog te bekijken via dit webadres. 

Zie ’t Buukske van september j.l. 
  

mailto:kbosomerendorp@gmail.com
http://www.kbo-somerendorp.nl/
http://www.oniswelzijn.nl/
http://www.ivnastensomeren.nl/
http://www.siris.nl/
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VAKANTIECRUISE IN CORONATIJD… 

Bas Kievit was één van de gelukkige winnaars 
van het Someren-boek.  
Hij stuurde het bestuur een “Dank-je-wel” 
waarin hij tevens aankondigde in augustus een 
bootreis door Noord-Nederland te gaan ma-
ken. Op verzoek maakte hij daar met plezier 
een verslagje van voor in ons Buukske. 
 
Op zondagavond 16 augustus word ik met een 
taxi aan huis opgehaald. In de stromende re-

gen rijden we naar Arnhem. Daar ligt de Salvinia van rederij 
Feenstra op ons te wachten. Vanwege de Corona mogen er 
maar 80 personen aan boord en geen 125. Ik heb een mooie 
hut voor mij alleen. 
Dag 1. Maandag vertrekken we richting Lemmer. Daar komen 
we in de avond aan. Onderweg geniet ik van alle moois dat ik 
vanaf  het water zie. Toch anders. Veel groen, weilanden, ak-
kers, bossen en veel water. Gelukkig is het redelijk goed weer. 
Maar als we nog een wandeling willen maken om 21.15 uur, re-
gent het toch teveel. Ik blijf aan boord. 
Dag 2: We gaan al heel vroeg varen naar Earnewald in Fries-
land. Nabij de Prinses Margriettunnel moeten we wel een uur 
wachten omdat ze een brug niet open krijgen. Daar ligt een 
aquaduct. De auto’s rijden er onder de boot door. 
In Nationaal Park “De Alde Faenen” worden we op een rond-
vaartboot gezet. We varen door het gebied met heel veel kleine 
eilandjes. De gids vertelt er veel over. Echt mooi! Terug op de 
Salvinia gaan we lekker lunchen. Intussen vaart de boot naar 
Franeker.  
Dag 3: We gaan via Harlingen over de Waddenzee naar Texel. 
Naar Oudeschild. Daar wacht een bus die met ons 2 uurtjes 
over het eiland toert. We doen ook museum Ecomare met veel 
dieren zoals zeeleeuwen. Helaas mogen we daar maar 1½  uur 
blijven. Te kort om alles goed te kunnen bekijken. Terug aan 
boord krijgen we weer heerlijk te eten terwijl de boot naar Den 
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Helder vaart. Lekker even wandelen en dan ook weer slapen op 
de boot. 
Dag 4: We varen naar Alkmaar. De hele middag hebben we tijd 
om deze mooi stad te bekijken. Jammer dat de Kaasmarkt is af-
gelast… Dan varen we door naar Zaandam. Onderweg is er 
een heerlijke barbecue aan boord. Gezellig hoor. 
Dag 5: In de morgen bekijken we Zaandam met de molens aan 
de Zaanse Schans. s-Middags varen we richting Wijk bij Duur-
stede. Daar vieren we deze laatste avond met een Bingo. Hart-
stikke leuk. En jawel… ook hier val ik in de prijzen.  
Dag 6: Terug naar Arnhem en weer naar huis. Ondanks de co-
ronamaatregelen zoals het afstand houden, de mondkapjes, de 
dagelijkse testen, het temperaturen en andere beperkingen, kijk 
ik terug op een fijne en leuke bootreis. Ik hoop in oktober weer 
te kunnen gaan! 
 

Bas Kievit 
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PUZZEL VAN ONS 

We hebben nog enkele boeken van Someren (Jumbo) als prijs. 
Stuur uw oplossing, voorzien van uw naam, adres en telefoon-
nummer, naar redactiekbosomeren@gmail.com of stop die in 
de bus bij één van onze bestuursleden (zie pag. 23) dan verlo-
ten wij deze boeken onder de goede inzenders.  
Oplossingen vóór 10 oktober inleveren. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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Breng letters uit de puzzel (blz 14) over naar de hokjes. 
Horizontaal: 1 natuurverschijnsel  5 overvloed 10 lof bewijzen 11 fijn 
weefsel 13 persoon 14 houding 16 wier 18 plaaggeest 19 onder an-
dere 20 pocher 23 numero 24 naam 26 kledingstuk 27 al 29 berggeel 
31 toegang 32 roem 34 droog 36 kerkelijke straf 37 boerenbezit 39 
nauw 40 soort schaatsen 41 mannetjesbij 42 deksel 43 schel 44 sneu 
46 soort 48 deel v.e. bijenkorf 51 echtgenoot 53 naaigerei 55 watering 
57 peilstift 59 normaal profiel 60 aanvallend 63 zangnoot 64 grond om 
boerderij 66 boom 67 schrijfgerei 68 troefkaart 69 inwendig orgaan 71 
motto 72 smakelijk 73 watersport. 
 

Verticaal: 1 wending 2 domoor 3 de onbekende 4 profeet 6 riv. in 
Spanje 7 luitenant 8 ergo 9 groot hert 10 ontroering 12 uitholling door 
stromend water 14 niets uitgezonderd 15 wiel 16 grote bijl 17 draad 20 
dierenmond 21 vruchtennat 22 biljartstok 25 mossteppe 28 bedreven 
30 soort appel 31 terdege 33 koordans 35 bergpas 36 vrucht 38 jaar-
telling 42 weefsel 43 naamspeldje 45 chr. feest 47 heimelijk 49 op de 
wijze van 50 kledingstuk 52 mat 54 maand 55 waterdoorlatend 56 ra-
telpopulier 58 harde klap 61 kerkgebruik 62 honingbij 65 sprookjesfi-
guur 68 ontkenning 70 rooms-katholiek 71 laatstleden. 
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FIETSEN MET DE SENIORENVERENIGING  
SOMEREN-DORP IN 2020. 

Op woensdag 2 september j.l. stond onze 1e fietstocht van fiets-
seizoen 2020 gepland. Er hadden zich vooraf 16 deelnemers 
aangemeld.  
Onder mooie weersomstandigheden vertrokken we om 13.30 
uur met 14 deelnemers via een mooie route richting Ospel, 
waar we bij het Natuurstudiecentrum “De Pelen”, op het gere-
serveerde buitenterras, in het zonnetje van ons drankje genoten 
en Marinus Michiels diverse foto’s maakte.  
 

 
Vervolgens peddelden we via het nieuwe fietspad weer richting 
Someren waar we rond 16.30 uur na 29 km. in opgewekte 
stemming weer arriveerden en ons verheugden op de 2e fiets-
tocht op 16 september. 
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In oktober a.s. zijn wij voornemens om nog 2 tochten van 30 
km. te verrijden, mits de situatie blijft zoals ze nu is. 
Deze tochten staan gepland op woensdag 7 oktober en 
woensdag 21 oktober a.s.  
Vertrek vanaf de Ruchte om 13.30 uur. 
 

Let op: 
Wil men deelnemen aan deze fietstochten moet men zich van 
te voren  aanmelden in het weekend voorafgaand aan deze 
tochten bij Hans Boerekamps, tel nr. 06-1681 1418, E-mail 
jagboerekamps@hotmail.com of WhatsApp. i.v.m. afgekon-
digde registratieplicht. 
 
Tot slot, zouden de deelnemers aan de fietstochten welke 
een geel hesje hebben ontvangen, deze voortaan tijdens de 
fietstochten  kunnen dragen. 
Ook de KBO ledenkaart meebrengen. 
Namens de werkgroep Fietsen, Hans Boerekamps. 

 
 

 

Op 8 september j.l. hebben wij met verslagenheid kennis ge-
nomen van het vrij plotseling overlijden van ons werkgroep-lid  
Bert van Kol. 
Bert was jaren lang de bedenker, uitzetter en voorrijder van 
onze fietstochten. 
Wij zullen hem, zijn inzet, betrokkenheid en opgewektheid erg 
gaan missen.  

Bert BEDANKT. 
 

Met onze oprechte deelneming wensen wij echtgenote Drina, 
kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij het ver-
werken van dit grote verlies, namens de werkgroep-leden en 
de deelnemers aan de fietstochten. 
 

mailto:jagboerekamps@hotmail.com
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FILM VOOR KBO-LEDEN 

Op dinsdagmiddag 15 oktober gaan we in De Ruchte een 
leuke film draaien met o.a. Herman Finkers. 
Op volgorde van aanmelding worden de plaatsen toegewezen, 
want er mogen maar 100 mensen in de grote zaal. Bij veel te 
veel aanmeldingen kan de film eventueel ook nog ’s morgens 
worden gedraaid.  

Dus wees er snel bij. 
U kunt bellen naar de Activiteiten-Commissie: 
Hennie Vossen   0493- 494 541 
Francien Boots  0493- 493 738 
Marjan Verdouw  0493- 492 546 
of een email sturen naar kbo.someren.activiteiten@gmail.com 
 
 

Korte inhoud:  
In De Beentjes van Sint-Hildegard zijn Jan en Gedda al jaren 
met elkaar getrouwd. Ze kennen elkaar heel erg lang,  
Gedda probeert Jan steeds een stapje voor te zijn. Jan verlangt 
naar meer vrijheid.  
Wanneer zijn schoonvader overlijdt, wil hij iets doen aan die 
verstikkende relatie. Maar dan beginnen zich de eerste tekenen 
van Alzheimer te manifesteren bij Jan….. 

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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UIT ETEN MET DE KBO OP 8 OKTOBER 2020 
 

We worden om 17.45 uur verwacht in  
 

MENU KBO SOMEREN 

 

Voorgerechten 
Zalmcocktail met brioche toast 
of 

Salade van gevogelte met paddenstoelen, 
katenspek en frambozendressing 
 

Hoofdgerechten 
Kabeljauwfilet met pestosaus 
of 
Runderhaas puntjes Stroganoff 
 

Dessert 
Crème Brûllée met vanille romijs  
 

Wilhelminaplein 14, 5711EK Someren, 0493 -492 728,  06 4119 2738 

www.gasterij-krabbendam.nl 

Voor € 18,95 pp kunt u, samen met anderen, heerlijk dineren. 

Opgeven vóór 3 oktober bij: Francien Boots   0493-493 738 

 Hennie Vossen    0493-494 541 

 Marjan Verdouw   0493-492 546 
  of per e-mail kbosomerendorp@gmail.com  

 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN is weer gestart. 

De chauffeurs van AutoMaatje Asten-Someren rijden weer. 
Er zijn wel extra voorwaarden aan verbonden: zo is het dragen van 
mondkapjes tijdens de rit door chauffeur en deelnemer verplicht. En 
moeten beide partijen (uiteraard) klachtenvrij zijn. 
Voor verdere informatie zie ook Buukske 8 (aug) 

2020 blz 20.   Rit aanvragen>>>>> 
AutoMaatje is op werkdagen bereikbaar tus-
sen 9.00 en 12.00 uur op 0493-441 266. 

http://www.gasterij-krabbendam.nl/
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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VRAGENVUUR MET ANITA VAN DER GEEST-BUENEN 

Naam: Anita van der Geest - Buenen, 61 jaar. 
Waar geboren: In Someren 
Hoe komen jullie in Someren terecht: Mijn va-
der was Gerard Buenen uit Best, opgegroeid in 
Luyksgestel en ook nog enkele jaren in Eindho-
ven gewoond. Mijn moeder, Tonnie Vos, komt uit 
Breugel. Mijn vader kwam in Someren te werken, 
Zodoende ben ik hier opgegroeid.  
Werk/beroep: Ik geef trainingen in FaceBook 
voor bedrijven, organisaties en verenigingen. 
Prive-Cursussen in Facebook voor op tablet. Ik 

ben herintreder in de Zorg en vrijwilliger bij Siris, verslaggever en doe 
er diverse werkzaamheden.  
Getrouwd met: Dick van der Geest. We hebben 2 kinderen Gerco is 
34 jaar en Nydia is 33 jaar. Inmiddels zijn er 2 kleinkinderen, Arthur 
van 3 jaar (van Gerco) en Nore 10 maanden (van Nydia).  
Hobby’s: Radio maken o.a. de Platenkast van…. Lezen vooral de-
tectives, FaceBook maken, fietsen, TV detectiveseries kijken en na-
tuurlijk onze 2 kleinkinderen. (Redactie: voor hen is het een waar 
feest bij opa en oma; de halve kamer is voor de kleintjes ingericht!). 
Wat is het leukste of vervelendste wat je hebt meegemaakt: Het 
leukste is onze trouwdag en de geboorte van de kleinkinderen.  
Het vervelendste is het overlijden van mijn vader op zijn werk bij 
Slaats…. Hij was pas 50 jaar oud.  
Zou je nog iets over willen doen in je leven: De fietstocht met mijn 
vriendin naar Santiago de Compostella van drie jaar geleden  
Wat is de perfecte dag voor jou: Een relaxte dag, ontbijtje, krantje,  
niks moet en alles mag. 
Wat doe je bij de KBO en hoe kom je bij ons: Ik ben gevraagd 
door het bestuur (via Marjan V) om de FaceBook-pagina aan te ma-
ken. Ze hadden daar geen kaas van gegeten. Deze houd ik nu dus 
bij met alle activiteiten die de KBO organiseert.  
Wat zou je willen veranderen aan de KBO: Momenteel helemaal 
niets, zeker nu we met de coronapandemie zitten. Je kunt niets…… 
Wat wil je nog kwijt: Bekijk gerust website www.anitabuenen.nl 
waar de hele reis naar Santiago de Compostella op staat.  

Marjan & Trudy 
(En bedankt voor de bijna zelf gebakken  appelflappen, ze waren heerlijk ….) 

http://www.anitabuenen.nl/
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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  0493-494 815 
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