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COLOFON 

Dit Buukske verschijnt maandelijks en wordt uitgegeven door KBO So-
meren-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 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  Voorbeemd 20  5712 MB  0493-494 664 
E-mail: kbosomerendorp@gmail.com  
 
Ledenadministrateur: Pieter Cattenstart. 
 

Voor aanmelden nieuwe leden, adreswijzigingen, overlijdensberich-
ten 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 

Zoals Cor v.d. Sande in zijn bestuursstukje vermeldt: Er daagt licht 
aan het einde van de tunnel. Zo komt er weer wat ruimte om lang-
zaam maar zeker op te starten. Maar in dit Buukske nr. 6/7 moeten 
we nog terughoudend zijn. Door de voortdurende maatregelen kun-
nen er nog steeds geen KBO-activiteiten plaatsvinden.  
Houd moed! Komt goed! Enne…blijf gezond!  
 

Aangezien ’t Buukske eerder gemaakt wordt, lopen we soms achter 
de actuele feiten aan.  
Houd daarom de berichten in de media en zeker de KBO-website 
goed in de gaten.  
Komende tijd kan het zomaar anders worden...  
Ook wij zien uit naar een beetje ‘oude normaal’! 
 

 
AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN. 

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

 

  >>>>>NU OOK NAAR GGD-LOCATIE INENTINGEN.<<<<<< 

 
Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag 
aanleveren vóór donderdag 8 juli. 
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VAN HET BESTUUR 

“LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL.” 
 

Regelmatig wordt deze zin o.a. door politici gebruikt om aan te 
geven dat er hoop is voor de toekomst.  
Maar wat betekent het nog meer?  
Wat is dat, “Licht aan het einde van de tunnel?” 
 

Dit gezegde heeft meerdere betekenissen.   
Zo geeft het aan, dat men verwacht, dat weldra alles beter zal 
gaan.  

Maar ook: “Omdat er aan het einde van de tunnel altijd licht is, 
voelt de wereld net wat anders omdat je van het duister hebt 
geleerd.”  

En: “Het licht aan het einde van de tunnel is geen illusie;  
  de tunnel is dat wel!”  

Of:  “Een tocht door een tunnel met veel gewicht…  
   weet, aan het eind schijnt er altijd weer licht.”  

Maar ook: “Zie jij het licht aan het einde van de tunnel, of hou je 
liever je ogen gesloten?”  
 

Doch… Mijn voorkeur gaat 
uit naar deze uitspraak: 

“Als het licht aan het einde 
van de tunnel tijdelijk is 
uitgevallen, weet dan dat 
ik naast je loop en dat  
het licht in onze vriend-
schap over jouw pad zal 
schijnen.” 
 

Ontzettend veel licht aan 
het einde van de tunnel! 
Dat wens ik u allen toe! 
 

Cor van de Sande 
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LEDENNIEUWS 
Gedenken wij onze dierbare overledenen 

 

† Mevrouw Jose van Dijk - Zegveld 
 Merelstraat 6  19 apr 2021 
 

† Mevrouw Nelly Cuunders - Gubbels   
 Sonnehove 23  23 apr 2021 
 

† De heer Louis van de Vondervoort   
 Sonnehove 119  29 apr 2021 
 

† Mevrouw Tonnie van Bree - Leenders 
 Keizerstraat 13  03 mei 2021 

 

Opdat zij voortleven in onze herinnering. 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 Echtpaar  Wim en Coby Welten – van Bergen 

                  Lijskeshof 12  
 

 Echtpaar  Henk en Loes van de Laar – Pellekaan 

               Nachtegaallaan 23 
 

 De heer  Willy Canters 
                 Binnenhof 4  
 

 Echtpaar  Rinie en Alie van der Pol – van Leuken 

                    Verdonckstraat 76 
 

WIST U DAT … 

→Het adres van onze secretaris, Henny Claessens,  

 is gewijzigd in Voorbeemd 20  5712 MB, Someren. 

→U de ONS-Actueel Nieuwsbrief digitaal kunt ontvangen. U 
kunt zich daarvoor via www.kbo-somerendorp.nl aanmelden. 

→Op de website www.kbo-somerendorp.nl een presentatie 
staat over de vakantie op de Veluwe. 

→Als u dit jaar 80 of 90 jaar wordt, u een bezoekje kunt ver-
wachten van onze felicitatiecommissie.  

http://www.kbo-somerendorp.nl/
http://www.kbo-somerendorp.nl/
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→Het mantelzorgcompliment 2021 weer aangevraagd kan 
worden tót 1 december 2021!.  

 Zorgt u langdurig  tenminste 8 uur per week gedurende 3 
maanden onbetaald voor iemand in de gemeente Someren? 
Dan komt u wellicht in aanmerking voor het mantelzorgcom-
pliment, een financiële bijdrage van maximaal € 100,- per 
mantelzorger. Informatie en aanvragen kan tot 1 december 
2021. via  www.zosomeren.nl/mantelzorgcompliment.  

→Wij het heel fijn vinden als u veranderingen in uw adres en/of 
e-mailadres aan ons doorgeeft. Dit is ook belangrijk voor de 
distributie van ‘t Buukske en de ONS. U kunt wijzigingen 
doorgeven aan onze ledenadministrateur: 

  0493-495 065     of     kbosomerendorp@gmail.com  

→U terecht kunt voor vragen over computer of tablet bij  
 Peter de Groot,  0493 440 266.  
 Of bij het DigikompAS. (zie pag.11) 

→Trudy en Fons Hasselman op 29 juni 50 jaar getrouwd zijn. 
Zij dat in kleine familiekring vieren!  

 

Jan & Hennie Vossen – de Koning 

  

 
 

  

http://www.zosomeren.nl/mantelzorgcompliment
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
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JUNI/JULI-PUZZEL VAN ONS 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponde-
rende nummer. 
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OMSCHRIJVING JUNI/JULI-PUZZEL ONS 

Horizontaal: 1 roofdier 5 sterke drank 10 vuurwapen 12 platzak 14 
grote bijl 15 aantekening 19 vlaktemaat 20 pers. vnw. 21 afvaardiging 
23 Verenigde Naties 24 Europese hoofdstad 26 waterdoorlatend 27 
zuigdop 29 span 31 zemelaar 32 vlug 34 grappenmaker 36 snelle loop 
37 vrucht 39 koordans 40 raamwerk 41 Engels bier 42 voertuig 43 
hoofddeksel 44 nachthemd 46 pl. in Gelderland 48 worp 51 zonderling 
53 hoofddeksel 55 opstootje 57 vaart 59 voorzetsel 60 proefwerk 63 
bolgewas 64 roem 66 geneesmiddel 67 waterplant 68 herkauwer 70 
overblijfsel 71 sleep 72 kaartje. 

Verticaal: 1 speelkaart 2 indien 3 gouden tientje (afk.) 4 koraaleiland 
6 eens 7 notabene (afk.) 8 op de wijze van 9 gebogen lijn 10 kampeer-
wagen 11 intiem 13 balsport 15 telwoord 16 seconde 17 deel v.e. 
boom 18 vorderen 21 aanwijzend vnw. 22 pl. in Gelderland 25 eetbare 
stengelplant 28 logo 30 livreiknecht 31 zangstem 33 papegaai 35 be-
dorven 36 bevroren dauw 38 plechtige gelofte 42 kerkbewaarder 43 
kaartspel 45 staat 47 zelfzuchtig mens 49 ijzerhoudende grond 50 rijg-
snoer 52 soort hert 54 retour 55 vertrager 56 deksel 58 pukkel 61 ni-
veau 62 indianentent 65 een zekere 67 watering 69 deo volente (afk.) 
70 rooms-katholiek (afk.). 

 
Oplossing vóór maandag 5 juli a.s. inleveren bij bestuursleden of bij 
de redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  
Graag mét vermelding van je eigen adres !!!!! 
 

Prijzen: nogmaals 3x een tablet chocolade.  
 

 
Prijswinnaars puzzel Buukske nr 5 van mei: 
 

Annemie Aarts, Marijke Palstra en Dhr. v.d. Berg. 
 

Zij hebben hun prijsje inmiddels thuis ontvangen. 
 
 
 

Doe iets moois… Doe iets geks…  
Doe iets liefs… 

Dan heeft elke dag iets positiefs… 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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HET DIGITAAL KOMPAS HELPT U BIJ UW DIGITALE VRAGEN  

Computer problemen? Vragen over uw tablet, laptop of 
smartphone? Over internetbankieren, een e-mail sturen of een 
digitale ontmoeting tot stand te brengen? 
 

Contact of afspraak 
Door de coronamaatrege-
len kan het inloopspreek-
uur helaas nog niet door-
gaan. De vrijwilligers van 
het Digitaal KompAS  
helpen u graag op een 
andere manier. 
Bijvoorbeeld op afspraak 
één op één bij u thuis of 

op een locatie van Onis Welzijn.  
Daarbij houden we natuurlijk voldoende afstand en volgen we 
de Coronaregels. 

 

Neem dus gerust contact op met 
het Digitaal KompAS! 
Bel daarvoor   0493-441232  
of       06-38334002. 
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KBO-GEDECOREERDE LEDEN 2021… 

 

GERTY HENDRIKS-THIJS VERRAST MET LINTJE. 
Op 14-jarige leeftijd be-
haalde Gerty, toen als 
Gerty Thijs, haar jeugd 
EHBO-diploma en 
sindsdien is ze verbon-
den aan de EHBO ver-
eniging Someren. Haar 
enorme betrokkenheid 
blijkt uit de diverse 
functies die ze in ruim 
40 jaar heeft vervuld, 
de laatste 4 jaar als 
voorzitter. 

Ze is coördinator en medisch begeleider bij de organisatie van 
grote evenementen die binnen onze gemeente plaatsvinden, zoals 
onder andere de Kennedymars en de Heise Bierfeesten. Dit soort 
evenementen met ook een regionale en landelijke uitstraling, kun-
nen niet plaatsvinden zonder de inzet van vrijwilligers zoals Gerty 
Hendriks.  
Zelf heeft ze jaren EHBO-les gegeven aan basisschoolleerlingen. 
Een kroon op het vrijwilligerswerk is toch wanneer we jeugdige ge-
slaagden later terugzien als volwaardige EHBO-ers. Toen enkele 
jaren terug de opleidingseisen voor hulpverleners werden aange-
scherpt, was Gerty de initiator van de training ‘certificaat alcohol & 
drugs’. Een belangrijke toevoeging voor EHBO-ers zodat ze op 
evenementen correcte invulling kunnen geven aan hun taak.  
Oudere, zieke en hulpbehoevende mensen kunnen rekenen op 
hulp en ondersteuning van haar. Ze was jaren betrokken bij de or-
ganisatie van het Zieken Triduüm, het tegenwoordige Zummers Tri-
duüm. Ook is ze als medisch begeleider paraat bij de Pracht Paren 
Middag.  En toen vorig jaar haar buren zwaar getroffen werden 
door het coronavirus, trad Gerty vanzelfsprekend op als mantelzor-
ger.  Ze is een hulpverlener waar we als Someren trots op mogen 
zijn. Vrijwilligers zoals zij zorgen voor een prettig, veilig en sociaal 
leefklimaat. Er wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan op haar. 
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OOK HENK MEEUWS KRIJGT LINTJE OPGESPELD. 

Mannenkoor de Nachte-
gaal vervult een belang-
rijke plaats in het cultu-
rele leven van de ge-
meente Someren. Henk 
is als voorzitter de 
grote aanjager van het 
koor. Hij heeft aandacht 
voor het wel en wee van 
het koor en haar leden. 
In 2017 werd onder regie 
van Henk gestart met de 
voorbereidingen van het 

75-jarig bestaan van het koor in 2020. Het koor maakte in februari 
2020 een flitsende start van haar jubileumjaar met het opluisteren 
van een Heilige Mis, gevolgd door een feestdag waar jubilarissen 
en ereleden werden gehuldigd en toegesproken door de voorzitter.  
De overige jubileumactiviteiten werden helaas in verband met co-
rona geannuleerd.  
Van 2011 tot 2019 was Henk voorzitter van het jaarlijkse Prachtpa-
renconcert. In dit comité zorgde hij voor het draaiboek, had contact 
met alle prachtparen en was contactpersoon met de gemeente.   
Bij Heemkundekring de Vonder was hij bestuurslid van 1 oktober 
2008 tot 1 april 2014. Hier gaf hij blijk van zijn groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel toen hij gedurende deze periode twee keer de rol 
van waarnemend voorzitter op zich nam, na het plotseling uitvallen 
van de voorzitter.  Zijn secure werkwijze kwam goed van pas als fi-
nanciële/administratieve kracht in de reclame-acquisitie bij het lo-
kale radio- en TV-station SIRIS. Hier was hij vrijwilliger van 2008 
tot 2017.  
Henk heeft een groot hart als het gaat om jongeren. In het verleden 
heeft hij als bestuurslid een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
opstarten, opbouwen en uitdragen van Jongerencentrum Todo en 
het jongerenwerk in de gemeente Best. Henk was ook initiatiefne-
mer om te komen tot een cultuuragenda binnen de gemeente So-
meren. Alle verenigingen waar hij actief is/was, roemen zijn accu-
rate werkwijze en noemen hem een maatschappelijk zeer betrok-
ken persoon, op diverse vlakken actief.  
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EN THEO VAN HEUGTEN VEREERD MET LINTJE. 

Theo is ruim 50 jaar ver-
bonden aan Mannenkoor 
A Capella uit Lierop. Bin-
nen het koor staat hij be-
kend als duizendpoot. 
Vele functies heeft hij in 
de loop der jaren bekleed 
bij A Capella waaronder 
30 jaar die van bestuurs-
lid. 
De laatste 20 jaar staat hij 
als dirigent iedere 2 weken 

voor het koor om onder zijn leiding de Heilige Mis in de Koepelkerk 
muzikaal op te luisteren. Als het koor wordt gevraagd om een uit-
vaartdienst te begeleiden is hij ook de persoon die, in overleg met 
de familie, de afscheidsdienst samenstelt. 
Zijn grote betrokkenheid bij A Capella toont Theo als vrijwilliger bij 
de organisatie van de grote jaarmarkt, een evenement dat jaarlijks 
vele bezoekers naar Lierop trekt. 
Verder is hij al 25 jaar actief in het Comité Sint en Piet Someren. 
Zowel als bestuurslid en als goedheiligman zet hij zich belangeloos 
in voor jong en oud. Kortom, Theo levert een zeer waardevolle bij-
drage aan het kerkelijke en maatschappelijke leven in Lierop en 
Someren. Oorspronkelijk was gepland de onderscheiding aan Theo 
uit te reiken tijdens het jaarlijkse St. Ceciliafeest in november vorig 
jaar, maar dit ging vanwege de coronacrisis toen niet door. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenvereniging KBO Someren-Dorp  

feliciteert bij deze onze gedecoreerde leden. 
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VRAGENVUUR MET …  
DORPSONDERSTEUNER UIT SOMEREN DORP 

 
Naam en leeftijd: Loes vd Weerden en ik 
ben 58 jaren jong.  
Waar geboren: In Heeze oftewel “De Pa-
rel van Brabant”.  
Hoe kom je in Someren terecht en van 
wie bende gij der inne: Ik heb 40 jaar ge-
leden mijn man leren kennen en die 
woonde in Someren. Mijn moeder komt uit 
Maastricht, ze heet Loes Frijns en ze leeft 
nog steeds. Ze is 89 jaar en woont nog 
zelfstandig in Heeze. Mijn vader is overle-
den toen ik 9 jaar was. Hij kwam uit Dok-

kum, zijn naam was Herman Demes en was huisarts in Heeze. Ze 
hadden 9 kinderen, 8 jongens en 1 meisje, ik, Loes dus. Mijn moeder 
is later hertrouwd. 
Relatie en kinderen: Ik ben getrouwd met Alphons vd Weerden en 
we hebben samen 3 zoons. Mink is 32 jaar en heeft een dochter Puk 
van 3 jaar. De middelste zoon is Yannick, 30 jaar en hij heeft ook een 
dochtertje, Isabelle van 1 jaar. Quint, de jongste zoon heeft (nog) 
geen kinderen en is 27 jaar.  
Beroep / werk: Ik ben 25 jaar tandartsassistente geweest bij mijn 
stiefvader en broer in Veldhoven. Daarna nog 2 jaar bij een andere 
praktijk in Asten. Ik wilde toch iets anders gaan doen en ben terug 
naar school gegaan in de Zorg. 2½  jaar studeren met 3 kleine kin-
deren, dat was best zwaar. Maar samen met mijn man kregen we het 
voor elkaar om alles op rolletjes te laten lopen. Daarna heb ik jaren 
bij de Zorgboog en Buurtzorg in de wijkverpleging gewerkt. In 2016 
kwam de vacature van Dorpsondersteuner op mijn pad en ik vond dit 
op mijn lijf geschreven. Sinds die tijd doe ik dit met liefde en plezier in 
dienst bij Onis. Ik heb hier een groot netwerk in Someren, zodat ik 
mijn werk echt goed kan doen.  
Hobby’s: Sporten….hardlopen, op de renfiets stappen, golfen, le-
zen, koken, tuinieren en het sporten van de zoons bijhouden. Eigen-
lijk heb ik voor dit alles nog te weinig tijd. Maar dat hoop ik in de toe-
komst toch wat meer te hebben om echt van alles volop te gaan ge-
nieten.  
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Leukste / vervelendste wat je hebt meegemaakt: Het leukste is 
om van de zoons en de kleinkinderen te zien hoe ze het allemaal 
doen, daar kan ik echt van genieten. Het minst leuke is wel dat we 
een aantal vrienden te jong zijn verloren door overlijden, dat hakt er 
behoorlijk in.  
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Nee, eigenlijk niet. 
Het is zoals het is, ik ben een tevreden mens.  
Wat is een perfecte dag voor jou: Een hele hete dag…..Rondje 
van 12 km hardlopen en daarna met de kinderen en kleinkinderen 
samen lekker en gezellig eten!! 
Wat is jouw link met de KBO: Contacten leggen met de mensen via 
de KBO en dan proberen deze mensen verder te helpen.  
Wil je nog iets kwijt: Ik waardeer het werk dat wij met zijn allen sa-
men doen om een grote groep mensen te helpen. Vooral de samen-
werking met de Cliënt-ondersteuners van de KBO verloopt heel erg 
prettig.  
 
Marjan  &  Trudy.  
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OM TE MIJMEREN OVER... 

DAT… 
Je moeder om vijf uur de piepers ging jassen. 

Tante Hannie naar je zwaaide.  
De bakker nog aan de deur kwam. 
Je een liter melk los kon kopen. 
Je bij Jamin een dubbeldik ijsje kocht 
voor een duppie.  
Je opbleef voor Cassius Clay. 
Maandag thuis nog de wasdag was. 

Je wist wie Apollo Henkie was.  
Je salaris nog in een loonzakje werd uitbetaald.  
Je Ard en Keessie hebt zien schaatsen. 
Je het Vrije Volk, de Waarheid’, de Eva of 
de Katholieke Illustratie hebt gelezen. 
Je Ko van Dijk nog hebt zien spelen. 
Je op zaterdag in de teil gewassen werd. 
 

Je nog een platenspeler had. 
Je twee keer per week de zinken vuilnis-
emmer buiten zette.  
Je nog zondagse kleren hebt gedragen. 
Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen. 

Je moeder in het voorjaar alles over-
hoop haalde voor de Grote Schoon-
maak.  
Je met een pannetje naar de Chinees 
ging. 
Je nog op de MULO of de HBS hebt ge-
zeten. 
Je oude kleren meegaf aan de vodden-
man, die langs kwam.  

 

Je nog op de pof mocht winkelen. 
Je licht op je fiets had. 
Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat. 
Je nog weet wat: “Én 10 procent, én betere 
waar” betekent. 
Jouw kinderen nog katoenen luiers droegen. 
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Je nog op een Kreidler, Zundapp of Puch hebt gereden. 
Je nog op rolschaatsen met vier wielen hebt gereden. 
Je de koperen deurbel en brievenbus nog ge-
poetst hebt. 
Je nog een bruine postzegel van 10 cent op 
je brieven plakte. 
Je geld nog bij de Post, Cheque en Giro-
dienst stond. 
Je nog zakjes chips at waar een blauw zakje 
met zout was bijgesloten.  
Je de laatste 30 cm van je achterspatbord wit 
verfde. 
Je ophield met voetballen als een politie-
agent de straat in kwam fietsen. 
Je zilverpapier spaarde voor de missie/zending.     
 

VADERDAG 

Geschiedenis. 
Het idee van Vaderdag komt van een vrouw die haar vader in 
het zonnetje wil zetten. Haar vader is weduwnaar en een vete-
raan uit de Amerikaanse burgeroorlog. De vrouw is inmiddels al 
volwassen, maar wil haar vader toch eren en bedanken voor 
haar opvoeding. Pas een hele tijd later wordt Vaderdag officieel 
gevierd in Amerika.  
In Nederland wordt Vaderdag voor het eerst gevierd in oktober 
1937. Later is dit verplaatst 
naar de derde zondag van juni. 
‘t Is maar dat u het weet! 
 
Wij wensen alle vaders een…  
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HOE LEREN DE KIDS VAN NU HET ABC? 

 

 

Wij hadden 
vroeger een 
leesplènkske. 
 
Dat is nu aan 
het verbleken. 
 
Maar dat zag 
er zó uit... 
 
 
 
 
 

 
We zijn inmiddels in het digitale tijdperk. 
“TIG”-jaren verder. Hé,witte wel hoeveul da dè is? 
Nu hebben onze kinderen een ander leesplènkske. 
En dat werkt voor deze tijd veel beter:  



     23      

BESTUUR KBO SOMEREN DORP: kbosomerendorp@gmail.com 

 

Hennie Vossen  Markt 2 0493-494 541 
 Voorzitter  
Henny Claessens  Voorbeemd 20 0493-494 664 
 Secretaris 
Henny Goossens  Keizerstraat 107B  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 

BELASTING INVULHULPEN: 

Harry Leenen harry.leenen@kpnmail.nl  0493-496 923 
Frans van Stiphout fr_ansvanstiphout@hotmail.com 06-5137-5318 
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   
 
 

ZIEKENBEZOEK:  Wil u graag een bezoekje ontvangen bel dan met: 
Carla Janssen  0493-492 399 
  

Donateurs: 

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

tel Centraal  Wilhelminaplein 3  0493-494 815 
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http://www.kbo-somerendorp.nl/
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mailto:h.wijnen@upcmail.nl
mailto:katrienvanderijdt@hotmail.com
http://www.kring-gemeente-someren.nl/
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