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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 

Door de strengere maatregelen zijn inmiddels alle activiteiten 
komen te vervallen. Aangezien ’t Buukske eerder gemaakt 
wordt, lopen we soms achter de feiten aan.  
 

Houd daarom de berichten in de media en zeker de KBO-
website goed in de gaten. Want in deze onzekere tijden kan 
het zomaar anders worden... 
 

Let op: 28 juni 2021 5-daagse busreis naar de Veluwe. 
Geplande voorlichting op woensdag 17 maart 2021. 
Zie ook Wist U. In het volgende Buukske meer info.... 

 
AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN. 

Rit aanvragen >>>>>  0493-441 266. 
Op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00. 
Denk aub aan de extra voorwaarden. 

 
 Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag 
aanleveren vóór donderdag 07 januarI 2021. 
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VAN DE VOORZITTER 

Beste leden 

Allereerst sturen wij u de allerbeste 

wensen voor 2021. Maar vooral 

wensen wij u een goede gezond-

heid, heel veel geluk en liefde. 

Maar ook een jaar waarin wij fa-

milie, vrienden en kennissen 

weer veilig kunnen ontmoeten.  

De redactie heeft er deze keer 

extra werk van gemaakt om een 

heel mooi Buukske te maken. Een 

Buukske met veel wensen door 

mensen die u allen een warm 

hart toedragen. 

 

In het losse boekje, wat u hierbij ontvangt, staat de 

informatie die anders in het jaarprogramma staat. 

Bewaar het goed. 

Veel leesplezier namens het bestuur. 

Hennie Vossen  
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Laat liefde verbinden, Laat hoop doen leven, Laat geloof kracht geven 
 (koningin Beatrix, 2012)  

Beste leden van de KBO, lieve mensen, 
 

Dankbaar voor de uitnodiging om via ‘het 
Buukske’  u iets van mij te laten horen. 
Want hoewel u voor mij, meer dan me lief 
is, ‘uit het zicht’ bent, betekent dit zeker 
niet dat u ‘uit het hart’ bent. En heel eer-
lijk gezegd…. Ik mis u! 
We leven met elkaar in een bizarre tijd. 
Wat tot begin van dit jaar allemaal zo ge-
woon was, is nu volkomen anders. We 
gingen van het ene onvoorstelbare be-

richt naar het andere, het hield maar niet op. Een tijd waar ook nog 
niet direct een einde aan lijkt te komen, hoewel ik wel hoopvol ge-
stemd ben door alle recente berichten over goed werkende vaccins.  
Het afgelopen jaar kenmerkte zich enerzijds door veel verdriet, grote 
zorgen, nog meer eenzaamheid, afscheid en gemis. Anderzijds zag 
en hoorde ik om me heen gelukkig ook veel saamhorigheid, steun 
voor elkaar, doorzettingsvermogen, creativiteit en hoop.  
Bij angst, zorgen en verdriet in onze dorpen vind ik het belangrijk dat 
ik er voor de inwoners kan zijn. Voor mij een belangrijke reden om in 
2017 te solliciteren naar de mooie functie van burgemeester. Hoe 
lastig is dat juist dit jaar. We kunnen elkaar niet zomaar even tegen-
komen, een gezellig praatje maken, een kop koffie drinken, het hart 
bij elkaar luchten, een schouderklopje geven of activiteiten bijwonen 
die door de vrijwilligers van de KBO georganiseerd worden. Ik ver-
moed dat u dit waarschijnlijk net zo mist als ik…? 
Someren, Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide zijn stuk voor 
stuk dorpen waar vele mooie mensen wonen met het hart op de -
goede plaats en kracht om vol te houden. Want volhouden…- het is 
een eenvoudig woord- maar hoe moeilijk is dat voor heel veel men-
sen onder deze omstandigheden. De oproep ‘hou vol’ vraagt ge-
voelsmatig een grotere inspanning dan in het begin van de crisis. 
Maar toch kunnen we het met elkaar opbrengen, daar ben ik van 
overtuigd. Het schrikbeeld van de overbelaste zorg en de vele be-
richten over ernstige zieken en het af moeten geven van dierbaren 
laat mij ’s nachts nogal eens wakker liggen. Toch ben ik vol moed en 
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hoop op een beter nieuw jaar. Ik gun u dat allen ook! Want wat zou 
het mooi zijn als we elkaar in goede gezondheid in 2021 weer onbe-
perkt zouden kunnen en mogen ontmoeten. Ik zie er van harte naar 
uit, u ook?  
We zullen in de donkere decembermaand de vele gebruikelijke licht-
puntjes ongetwijfeld missen, maar hopelijk weten we ze toch in onze 
nabijheid te zien of zelf te zijn. En als ik daarbij iets kan betekenen, 
laat me dat gerust weten! Met ‘aandacht voor elkaar’ kan zelfs de 
donkerste tijd lichter worden. 
 

Ik wens u allen goede kerstdagen toe en een gezond & gezellig 
nieuw jaar.  
 

Met een hartverwarmende groet, 
 

Dilia Blok      
burgemeester@someren.nl  
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Voor het nieuwe jaar wens ik u allen, 

 Tijd om van de kleine dingen te  

   Genieten, 

    Rust om stil te staan bij de 

    mooie momenten, 

   Sterkte om de tegenslagen van  

  2020 te overwinnen, 

Vriendschap om je hart te verwarmen, 

   Humor, om wat somber is te kleuren. 

Maar vooral een glimlach om elke dag mee te beginnen. 
 

Hele fijne feestdagen gewenst.  

Hopelijk zien we elkaar weer snel in 2021. 

 

Henny Claessens-van Houts, secretaris.  
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LEDENNIEUWS 

GEDENKEN WIJ ONZE DIERBARE OVERLEDENEN 

† De heer Gerard van Bogget  
 Ter Hofstadlaan 98  15 nov 2020 
† Mevrouw Berthi van de Wouw 
 Sonnehove 34  19 nov 2020 
† De heer Frans van de Waarsenburg  
 Martijnenstraat 5  23 nov 2020 
† Mevrouw Willemijn van den Bos - Hafkamp 
 Pasakker 4  03 dec 2020 
 

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

 

SCOOTMOBIELEN OEFENEN MET DE KBO IN 2021. 
 

→ Heeft u een scootmobiel of krijgt u er 
binnenkort een en wilt u onder begelei-
ding eerst oefenen, dan kunt u bellen 
met  
Geert van Lierop  06 2208 9957 of  
Luit Verdouw  0493 492 546.  
Zij zijn beiden betrokken 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 oe-
fenbaan in het Slievenpark. Hier kunt u onder hun begelei-
ding situaties, die u tegenkomt op de weg, samen oefenen.  
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Kerstwens Pieter Cattenstart 

Ledenadministrateur: 

 

Als geluk ergens voor het oprapen lag, 

zou ik daarheen gaan op Eerste Kerstdag. 

Handenvol opgooien, hoog in de lucht, 

dwarrelend met de wind in vogelvlucht. 

Langs de sterren en de maan 

zou het jullie kant op gaan. 

Al was het een klein beetje maar, 

dan wordt het voor jullie, een gelukkig 

nieuw jaar! 

Fijne feestdagen en een gezond 2021  
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Stel je nou ‘ns even voor:  
 

 

Je bent in het jaar 1900 geboren en je bent 14 jaar oud. 

Begint de eerste wereldoorlog en wordt beëindigd als je 18 

jaar oud bent, dit met 22 miljoen slachtoffers. 

Kort daarop begint een wereldwijde pandemie, de Spaanse 

griep met 50 miljoen slachtoffers. Het stopt als je 20 jaar 

oud bent. 

Als je 29 jaar oud bent, begint de wereldhandelscrisis met de 

beurscrash in New-York. Een wereldwijde inflatie tot gevolg 

met massa’s werklozen. 

Als je 33 jaar oud bent, komen de Nazi’s aan de macht in 

Duitsland. 

 

Als je 39 jaar oud bent, breekt de tweede wereldoorlog uit, 

die eindigt met 60 miljoen slachtoffers als je 45 jaar bent. 

Tijdens de Holocaust sterven 6 miljoen joden. 

Als je 52 jaar oud bent, begint de Korea-oorlog. 

Als je 64 jaar oud bent begint de Vietnamoorlog en eindigt als 

je 75 jaar oud bent. 

Een kind geboren in 1985 denkt dat opa en oma geen idee 

hebben hoe zwaar het leven is, zonder zich te realiseren dat 

ze inmiddels meerdere oorlogen hebben overleefd. 

Tegenwoordig bevinden wij ons met alle gemakken van de mo-

derne tijd in een nieuwe Pandemie. 

Mensen klagen als ze voor een paar weken het huis niet mogen 

verlaten. We hebben stroom, mobiele telefoon, genoeg eten, 

warm water en een veilig dak boven het hoofd. Dit alles was 

er in de vroegere jaren niet, maar de mensen die toen leef-

den hebben deze tijd overleefd en nooit hun levensvreugde 

verloren. 
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Tegenwoordig klagen wij als we in de supermarkt een mond-

kapje moeten dragen.  

Een kleine verandering van perspectief kan wonderen verrich-

ten. Laat ons dankbaar zijn voor de tijd waarin we leven en 

laat ons elkaar beschermen en helpen. Deze boodschap moet 

wereldwijd verteld worden en vele mensen bereiken en als je 

het ook zo ziet dan deel dit met familie en vrienden. 

 

Ik wens iedereen een vrolijk en gezegend kerstfeest en een 

gezond en zalig nieuwjaar!  

 

Henny Goossens, penningmeester. 
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WIST U DAT … 

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

→Er WARMTE is bezorgd bij al onze KBO-leden-adressen dmv 
een mooie kerstster en de gebruikelijke ontbijtkoek.  
Zo willen wij U allen laten weten dat wij U niet zijn vergeten. 

→In het decembernummer van ONS op blz. 33 alle informatie 
over de voordelen van de KBO stond. Ook o.a. Collectiviteits-
korting VGZ en Centraal Beheer. Houd de website in de gaten. 
www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel 

→U via de link https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine interes-
sante artikelen kunt openen uit ONS KBO-Brabant magazine. 

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

→Op onze site www.kbo-somerendorp.nl nu een presentatie 
staat van de Rabobank over fraude en cybercriminaliteit. Ho-
pelijk kunnen we dit nog een keer in ‘n voorlichting toelichten. 

→ Geplande 5-daagse reis naar de Veluwe. Vertrek maandag 28 
juni 2021 ’s morgens en terug op vrijdag 2 juli in de avond. 
Op woensdag 17 maart 2021 zal TwinTours een informatiebij-
eenkomst verzorgen in De Ruchte. Alles onder voorbehoud. 
Prijs € 535,00 p.p. op basis van 2 personen per (standaard) 
kamer. Toeslag € 80,00 voor een 1-persoonskamer (beperkt 
beschikbaar). Luxere kamers op aanvraag. 

→Er een goed alternatief is opgezet als vangnet voor het Open-
baar Vervoer (OV). Dat is de regiotaxi. Voor informatie kijk op: 
www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov. 

→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 of kbosomerendorp@gmail.com   

 
 

http://www.kbo-somerendorp.nl/
http://www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel
http://www.kbo-somerendorp.nl/
http://www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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Lieve leden 
 

Wat een jaar hebben we gehad, ongekend, nooit gedacht 
zoiets ooit mee te maken. 
Steeds in tweestrijd tussen angst voor het virus en het 
graag de gezelligheid opzoeken. 
Wat willen we allemaal graag terug naar normaal.  
Ik wens en hoop voor iedereen dat we 
elkaar weer snel ontmoeten.  
Houd moed, zorg goed voor uzelf en 
voor elkaar en probeer er wat van te 
maken.  
Het is stillekes zonder jullie. 
 

Marjan Verdouw  
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HET KERSTDINER VAN OME JANUS. 
 

Ome Janus woonde vort allein 
Z’n vrouw was uit d’n tijd. 

Hij kocht ‘n konijntje op de mert 
Geslacht, nog net op tijd. 
Dè had ie zelluf kloar gemakt 
Mi unnen appel en wa juin. 
Precies as vruuger z’n vrouw dè dee, 
An alle kanten bruin. 

 
 

Toen kwamen z’n keinder aon de deur. 
Hee Voader, ge goat toch mee 

Wai hebben in ’n hotel ’n toafel besteld 
Vur ’n hil fijn kerstdinee. 

 
 

Hij keek nog us noa z’n penneke 
En zee: “En m’n konijntje dan?” 
Ach Vader, doe toch nie zo flauw 

Dè ette mèrge dan. 
Hij keek nog ‘ns noa zun kerstmis-ster 

En zee vurroit, dan goan we mèr. 
 

 
Mèr in ’t hotel lag langs z’n bord 
un boek, ’t stond vol geschrans! 
Hij snapte er geen bliksum van 

’t was allemoal in ’t frans. 
Wis hai dè ’unne tournados 

Nun versierde biefstuk woar! 
en escargo’s de slakken zijn! 

Dè heuerde hai loater pas. 
 
 
 
 

 



     19      

 
 

Mèr d’n twidde kerstdag was ie allein. 
Doar zat ie, sapperloot, 

Mi z’n konijntje in de pot 
en tweie sneeën lekker broad. 

 
 

Toen pas waar het Korsmus voor hem. 
Vol passie en vol fist. 

Umdè dieën troep in dè hotel 
niks lekker waar geweest. 

‘T woar immers toch van ginnen tel, 
“Ik kook m’n eigest potje wel.  

 
 

Toen nam ie nog ’n fleske bier,  
Wa heb ik toch ’n schôn kerstfeest hier. 

Dank oe wel familie, ’t waar goe bedoeld, 
mèr ik ha me nog nooit zo rot gevoeld. 
Neemde gullie mèr vort ’t kerstdinee, 
Mèr Vadders kriede nooit mir mee ! 

Toen hittie de radio aangezet 
En ging um negen ure te bed. 

 
 
 

(Midden in de kamer in plat Zummers voorgedragen, is dit verhaal het mooiste!!) 
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PUZZEL VAN ONS 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer. De 
oplossing van puzzel 01, januari 2021, graag mét uw gegevens vóór 
10 januari 12.00 uur inleveren bij één van de redactieadressen (p.2) 

of via redactiekbosomeren@gmail.com. 
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Horizontaal: 1 pl. in Italië 5 deel v.e. klok 10 ondoordringbaar 11 in-
jectie 13 pl. in Gelderland 14 sufferd 16 bergweide 18 een zeker ie-
mand 19 Frans lidwoord 20 burger 23 modern 24 buit 26 bijbelse 
vrouw 27 soort schaatsen 29 inwendig orgaan 31 koningstitel 32 spin-
sel 34 poes 36 pl. in Gelderland 37 opstaande kraag 39 watering 40 
brilslang 41 Bijbelse priester 42 kerker 43 hok met gaas 44 op de wijze 
van 46 grote papegaai 48 melkklier 51 in de knel 53 dekkleed 55 Turks 
bevelhebber 57 dier 59 extra large 60 brandstof 63 overdreven 64 lok-
spijs 66 rivierarm 67 visgerei 68 nachtjapon 69 vereniging 71 vaartuig 
72 werktuig 73 doktersvoorschrift. 

Verticaal: 1 dichterbij 2 vlaktemaat 3 per dag 4 hard klinkend 6 licht-
paars 7 per persoon 8 glorie 9 evenaar 10 assistent 12 dierenpension 
14 alleen in zijn soort 15 deel v.h. oor 16 gravin van Holland 17 over-
dreven voorliefde 20 vrouwtjesschaap 21 soort hert 22 cachot 25 on-
geval 28 propaganda 30 autocoureur 31 hechtlat 33 Engels bier 35 
gewicht 36 tijdperk 38 nageslacht 42 geschenk 43 soort appel 45 ver-
zamelband 47 oplettend 49 loofboom 50 ik 52 water in Utrecht 54 groot 
hert 55 woonboot 56 indien 58 flinke zet 61 plakband 62 Ierland 65 
Engelse titel 68 ingesponnen rups 70 errore excepto 71 schapenge-
luid. 

 

PRIJSWINNAARS PUZZEL DECEMBER.  

Na loting uit 29 deelnemers met het goede antwoord: 3 prijzen, iets 
lekkers, zijn inmiddels thuis bezorgd. De winnaars 
 zijn:  

Mevr. Gerrie Joris 
Mevr. Thea Hurkmans 
Mevr. Ine van de Ven. 

 
 

 

SCANNEN MET EEN QR-APP. 

Ga na het scannen naar “website openen”: 
 
U komt nu in  http://www.kbo-somerendorp.nl  
 
Zie ook de voorlaatste bladzijde van elk Buukske vanaf nu. 

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

 
De romantiek van Kerst 
is toch wel een heel klein wonder. 
De romantiek van Kerst 
maakt ons leven heel even bijzonder.  

 
Ons jachtige leven haalt even adem, 
de tijd lijkt stil te staan. 
Mijmeringen over het voorbije jaar, 
toekomstplannen voor de weg nog te gaan. 
 

De kerstboom staat, 
de kaarsjes branden. 
De beste wensen uitgesproken  
voor het nieuwe jaar. 
En we beseffen dat dit Kerst bijzonder maakt: 
We hebben even, heel even maar, 
weer aandacht voor elkaar. 
 
Die rust, die tijd, 
die interesse, die warmte. 
Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder? 
Als we dat weten vast te houden, 
is de romantiek van Kerst 
niet een klein, 
maar juist een heel groot wonder. 
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ONDERWEG 

 

Een man en een vrouw gaan langs de wegen. 
De lucht is koud, de wind zit tegen. 
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen. 

 
 
En af en toe hoor je haar vragen met 
zachte stem: 
Is het nog ver naar Bethlehem? 
Ja, ‘t is nog ver naar Bethlehem. 
Opnieuw ‘n jaar van vluchtelingen, 
die schamel langs de wegen gingen. 
 
 

 
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen, 
van hongersnoden en van kampen. 
En requiem: 
Is het nog ver naar Bethlehem? 
Ja, het is nog ver naar Bethlehem. 
Van de verloren Hof van Eden 
Naar de onmogelijke vrede. 
 
 
 

Zo trekt de mens over de wegen, 
en soms kom hij die ezel tegen 
met haar en hem. 
Is het nog ver naar Bethlehem? 
Ja. 
Ja. 
‘t Is nog heel ver naar Bethlehem. 
 

Ivo de wijs 
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VRAGENVUUR MET HARRY LEENEN 

 
Naam en leeftijd: Harry Leenen 
en ik ben 74 jaar. 
Waar ben je geboren: In Some-
ren in de Keizerstraat 
Wie zijn je ouders: Heintje 
Leenen (molenaar) en Johanna 
Berkers; ze hadden 12 kinderen 
en 1 meisje is dood geboren.  
Beroep: Ik werkte in de buiten-
dienst van de Belasting (Hoofd-
commies), eerst in Helmond en 
daarna in Eindhoven. 

Getrouwd: Met Marijke Jansen uit Dongen, zij was slagersdochter. 
We hebben samen 2 dochters, Christel en Carin en 5 kleinkinderen.  
Hobby’s: Zingen bij de Nachtegaal (al 50 jaar), lezen, wandelen, 
boekhouding bij de VVV, belasting van de KBO. 
Het leukste / vervelendste in je leven: Ergste is het verongelukken  
van mijn vader toen ik 19 jaar was en het overlijden van Louis van 
den Bosch. Een dikke vriend al vanaf mijn jeugd, waarvan we geen 
afscheid hebben kunnen nemen.  
Leukste was wel de geboorte van onze kinderen en kleinkinderen.  
Zou je nog iets over willen doen: Nee, het is goed zo.  
Perfecte dag voor jou: Opstaan op mijn gemak, ontbijtje, krantje en 
wandeling maken.  
Wat doe je bij de KBO: Voor alle mensen van de KBO die dit willen, 
hun belastingformulieren invullen. Af en toe ben je een praatpaal 
voor de mensen; heel leuk en dankbaar werk om te doen.  
Hoe kwam je bij de KBO: Door Jan Hurkmans, die vroeg 11 jaar ge-
leden, nog voor mijn pensioen, of ik dit werk bij de KBO wilde gaan 
doen.  
Wil je nog iets veranderen bij de KBO: Nou nee, ik vind het prima 
zo. Iedereen bij de KBO doet zijn vrijwilligerswerk met hart en ziel. 
Wil je nog iets kwijt: Dat de corona snel over is en we weer met alle 
activiteiten kunnen gaan beginnen.  
 
Marjan Verdouw  &  Trudy Hasselman.  
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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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