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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, overlijdensberichten 
en opzeggingen kunt u contact opnemen met:  
Francien Boots,  Floreffestraat 36  5711 AD 0493-493 738 
 f.boots49@gmail.com of 
 ledenadm.kbo.sd@gmail.com  
 

Deelname aan alle activiteiten van KBO-Someren Dorp 
is altijd op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk. 

 

 
 
 

Kopij voor het volgende nummer a.u.b graag  

aanleveren vóór donderdag 6 januari. 

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
mailto:kbosomerendorp@gmail.com
mailto:f.boots49@gmail.com
mailto:ledenadm.kbo.sd@gmail.com
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AGENDA 

donderdag 23 dec   Wandelen 09.30 uur 
maandag 03 jan  Kienen 14.00 uur 
donderdag  13 jan   Wandelen 09.30 uur 
donderdag 13 jan  Voorlichting/ontspanning 14.00 uur 
donderdag 27 jan  Wandelen 09.30 uur 

donderdag 27 jan  Uit eten bij Centraal 18.00 uur 

donderdag 03 feb  Kaartverkoop Carnaval 55+ 10.00 uur 
 

 

 Let Op! Tussen Kerst & Nieuwjaar is De Ruchte gesloten! 
 Dan zijn er dus ook géén KBO-activiteiten. 
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VAN HET BESTUUR 
Beste leden, 

Eind november waren we zo en-
thousiast dat we op een zaterdag 
Onze Huiskamer toch gezellig in 
kerstsfeer hebben aangekleed.  
De grote kerststal van mijn Heer-
oom met de mooie beelden en  
daarboven een stralende ster is het 
middelpunt in De Huiskamer.  

We dachten: “Zo kan iedereen er nog een paar weken van genieten.” 
Maar wat kan het toch snel anders lopen in deze onzekere tijd.  
Na de persconferentie van 26 november veranderde er weer veel. 
We begrijpen allemaal dat het voor onze eigen gezondheid is maar zo 
steekt de eenzaamheid toch weer de kop op.  
En dat in deze decembermaand. 
We hadden zo’n mooie Kerstvieringen gemaakt, waar u allen zeker van 
had genoten. Maar omdat het niet verantwoord is om met zo velen sa-
men te zijn, hebben we deze toch moeten annuleren.  
Met pijn in ons hart.  

Als we nu extra voorzichtig zijn, zouden we misschien toch nog Kerst 
kunnen vieren met de mensen die ons zo lief zijn?  

“Samen” heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar. 
Laten we de momenten dat we samen kunnen zijn daarom koesteren. 
We moeten positief blijven maar dat valt niet altijd mee.  
Het belangrijkste is om gezond te blijven. Door een kleine attentie laten 
we weten dat we aan jullie denken. 

De redactie heeft voor u een extra mooi Buukske gemaakt, waar u in 
deze dagen van kunt genieten tijdens de Kerstdagen.  
Dank je wel redactie dat jullie toch het hele jaar zo’n mooi Buukske 
wisten te maken. 
Wij willen onze bezorgers bedanken dat ze maandelijks ’t Buukske en 
de ‘Ons’ -en nu ook de ontbijtkoek- bij al onze leden hebben bezorgd. 
Wij hopen u in het nieuwe jaar weer gauw te kunnen ontmoeten. 
 

Hennie Vossen, voorzitter.  
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LIEVE ALLEMAAL, 

 
Wat fijn dat ik ook dit jaar via het Buukske weer een 
paar woorden tot u mag richten aan het einde van 
het jaar. Natuurlijk had ik ze heel graag persoonlijk 
met u gewisseld, hopelijk kan dat in 2022 wel weer 
gewoon…. 

2021 was een bijzonder ingrijpend jaar. Waar we 
eind vorig jaar met z’n allen onder de kerstboom 
hoopten dat er voor iedereen een gezonder nieuw 
jaar zou komen, woekert een onzichtbaar, veel leed 

veroorzakend virus nog steeds onverminderd voort.  
Als ik nu zo m’n gedachten over het voorbije jaar en wensen voor de 
aanstaande kersttijd de revue laat passeren, dwaal ik zo af en toe even 
af met de blik naar buiten. Wat is de wereld toch klein, zeker op deze  
novembermorgen. 

Een typische herfstmist legt een sluier over onze mooie dorpen en bui-
tengebied. Als ik heel goed kijk, dan zie ik de contouren van gebou-
wen, bomen en mensen, de kleurrijke natuur en zelfs een eekhoorntje 
in de tuin wat zich voorbereidt op de komende wintermaanden. 
Ik realiseer me dat de overeenkomst met de tijd waarin we nu, noodge-
dwongen, leven eigenlijk best groot is. Het Covid-19 virus legt een 
sluier over ons leven. Onze persoonlijke leefwereld is in vele opzichten 
ook kleiner geworden. We konden (en kunnen) niet overal meer ge-
woon naartoe. Even bij familie of goede vrienden op de koffie?  
Een leuke activiteit van de KBO bezoeken? Op vakantie? Met de kin-
deren of kleinkinderen iets ondernemen? Wat talloze jaren zo vanzelf-
sprekend was, vraagt nu alweer bijna 2 jaar extra aandacht, inzet en 
creativiteit. Op vele andere manieren en momenten proberen we toch 
met elkaar het goede te zien en te doen. We doen er extra ons best 
voor. Kijken goed wat we ook voor andere mensen kunnen betekenen. 

Het jaar 2021 kende pieken en dalen wat de omstandigheden betreft.  
In de zomermaanden konden we ons gelukkig weer vrijer bewegen, 
gingen we ons allemaal van lieverlee wat minder angstig voelen, durf-
den we weer vertrouwen te hebben dat het goed zou komen. Maar he-
laas worden er nu weer te veel mensen ziek, heeft de zorg het weer 
enorm zwaar, moeten de ziekenhuizen weer ‘nee’ verkopen aan vele 
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mensen die wachten op een medische behandeling. We verkeren weer 
in een zeer zorgelijke situatie op de ‘coronakaart’. Voorzichtigheid is 
weer geboden!  
We spannen ons extra in om, binnen wat verstandig en mogelijk is, 
toch de zo nodige kleur aan ons dagelijks leven te geven én aan dat 
van anderen. Want beste mensen, wat is het fijn dat zovelen aandacht 
voor elkaar hebben. Ook alle vrijwilligers van de KBO leveren daar een 
waardevolle bijdrage aan. Daar ben ik super trots op! 

Ik hoop van harte dat we op deze manier, met elkaar én voor elkaar, 
op een mooie wijze sfeer kunnen creëren tijdens de bijzondere laatste 
dagen van het jaar. Kerstdagen. De dagen van licht, vrede, hoop, 
nieuw leven en geschenken.  

Ik wens u allen toe dat u de komende kerstdagen als een geschenk 
mag ervaren. Dat er vele lichtpuntjes mogen zijn, voor u persoonlijk en 
voor een betere toekomst van de wereld.  
 
Een hartverwarmende kerstgroet, 
 

Dilia Blok, burgemeester 

 
GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE  

Beste leden,  
Normaal houden we op de 1e maandag van het nieuwe jaar een  
nieuwjaarsreceptie in De Huiskamer.  
Ongedwongen met elkaar van een kopje koffie genieten en  
een gezellig praatje maken.  
Maar helaas vanwege de onzekere tijd houden we dit jaar  
géén Nieuwjaarsreceptie.  
Als we de 1½ m nog aan moeten houden, is dat niet mogelijk.  
En we willen geen enkel risico nemen.  
Uw gezondheid staat voorop.  
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LEDENNIEUWS 

 

Gedenken wij onze dierbare overledenen 
 

† De heer André Kleeven 
 Avennelaan 12  6 nov 2021 
† Mevrouw Ria Gerritsen-Tijssen   
 Lieropsedijk 5  15 nov 2021 
† De heer Sjef Ramakers 
 Sonnehove 251  15 nov 2021 
† Mevrouw Mien van den Eijnden-Nuijten   
 Sonnehove 353  15 nov 2021 
† Mevrouw To van de Graft-van Lierop 
 Sonnehove 233  16 nov 2021 
† Mevrouw Joke van Oosterhout-Jacobs   
 Vaarselstraat 29  25 nov 2021 
† De heer Antoon Leenen 
 Keizerstraat 1B  26 nov 2021 
† Mevrouw Riek van Stipdonk-Cuijpers   
 Ter Hofstadlaan 205  26 nov 2021 
 

 Opdat zij voortleven in onze herinnering. 

 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

 

 Mevrouw Carla van Heeswijk 
   Kleine Vos  2 

 Mevrouw José Coopmans  
   Postelstraat  12 B 

 De heer Jan Looijmans  
   Hogaarde  7 
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KERSTWENSEN BESTUUR  

 
 

 

Beste Allemaal, 
 

We kijken terug  
op een bijzonder jaar. 

 

Wij wensen u  
hele fijne feestdagen  

en voor het nieuwe jaar  
gezondheid,  

liefde en geluk! 
 

Zorg goed voor elkaar! 

Bestuur KBO Someren-Dorp. 
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KERSTMIS IN D’N HIMMEL.  

In dizzen tijd vraag ik m’n aige wel ‘ns af: 
“Zouwen ze in den himmel ok de verjaordag van Je-
zus vieren?” 
 

Ik zie dan in gedachte, mi Petrus veurop, inne lange 
polonaise dur dun himmel zwieren. 
Er schitteren duuzende kleine sterrekes en overal 
hangen slingers van engelenhaar. 
Nève den troon van God de Vader zitten ze in hun hendige stoel: Jozef 
en Maria, dicht bij elkaor. 

 

Sterrekoks maken himmelse modder in de 
keuke en doen extra veul krente in de rijste-
brij. 
Ze bakke er ok goddelijk lekkere taart mi 
innu graote dot slagroom durbij.  
 

Abdijbroeders brouwe en pruuve uurst zelf van het heerlijk schuimend 
kloosterbier. 
IJverige engeltjes brenge de glaoze rond. Men taost op Jezus. Iederein 
hi plezier. 
 

’n Graot orkest zit er ok in den himmel, want ze hebbe daor muzikante 
zat. 
Er wordt gedanst en saome gezonge: “Zunne goeie hebben wai nog 
nie gehad.” 
 

Mèr dan kiekt Jezus toch efkes dur ut rumke in de himmelport naor de 
aarde en de mensen, waarvan de miste nie mir 
weten waoraover ’t gi, mèr die mekare toch ’n 
vrolijk kerstfeest wense. 
Hij denkt nao, dan vraogt ie aan God de Vader: 
“Wa denkte, zou ik ’t beneeje nog inne keer uit 
gaon legge?” 
“Ach zoon,” zi God, “blie mèr moij in den him-
mel, want as ge tiggewoorig wa te vertelle het, dan kunde da toch ge-
woon via Facebook zegge!” 
 

(Midden in de kamer, in plat Zummers voorgedragen,  

is dit verhaal het mooiste!!) 

  



      11    

 

UIT ETEN BIJ CENTRAAL 

 
Op donderdag 27 januari gaan we weer gezellig uit eten.  
Aanvang 18.00 uur. Kosten € 20,-.  
Opgeven vóór 18 januari bij Francien Boots,  0493 - 493 738 

 
 
 
 
 

MENU 

 VOORGERECHT: keuze uit  

 Pompoensoep met kipfilet en bosui of 

 Onze beroemde boerenkoolsoep met spekjes  
 

 HOOFDGERECHTEN: Keuze uit  

 Varkenshaas met paddenstoelen jus en seizoengroente of 

 Koolvis met een beurre blanc en seizoengroente.  
 

 DESSERT VOOR ALLE GASTEN:  
 Bavarois van bosvruchten met slagroom en chocomousse  
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VOORLICHTING OVER VEILIGHEID 

DONDERDAG 13 JANUARI 14.00 UUR 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis 
wonen. Maar hoe zit het met de veiligheid?  

Tijdens deze bijeenkomst  
besteden we vooral aandacht aan 
welke maatregelen je kunt treffen 
om je veiligheid te vergroten.  
Denk bijvoorbeeld aan hoe je je 
kunt weren tegen inbraak en  
babbeltrucs, maar ook aan  
ongewenste telefoontjes.  
Aan de hand van concrete voor-
beelden van alle dag wordt de  
veiligheid onder de loep genomen.  
Met kleine aanpassingen en tips 

kan je het in en om huis al veiliger maken.    

De lezing is tot stand gekomen binnen het project Ons Veilig Thuis van 
KBO-Brabant.   
 

Na de pauze treedt Tonny Wijnands nog een klein uurtje op. 
 

Aanmelden vóór 6 januari via kbo.someren.activiteiten@gmail.com 
onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. 
Of: Francien Boots,  Floreffestraat  36   0493 - 493 738 
Hennie Vossen,  Markt     2   0493 - 494 541 
Marjan Verdouw,  Hoogertstraat  29   0493 - 492 546  

mailto:kbo.someren.activiteiten@gmail.com
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UITSLAG RABO CLUB SUPPORT 2021  

Dankzij uw stem mochten we  
dit jaar € 1142,42 ontvangen. 
Daar zijn wij heel blij mee.  
Met dank aan Rabo Club Support. 

 
 

DE 55-PLUS SENIORENZITTING  

Hoewel opnieuw door de Coronamaatregelen nog onzeker, zijn we als 
commissie toch weer begonnen om te kijken of we een Seniorenzitting 

kunnen organiseren in 2022.  
Op woensdag 23 februari 2022 vindt de 
20ste editie plaats van de 55-plus Senioren-
zitting voor alle senioren van Groot-Someren. 

 

Kaartverkoop door CV “De Meerpoel” is nog mogelijk op  
donderdag 3 februari 2022 van 10.00 tot 11.00 uur in  
Cultureel Centrum De Ruchte. Kaartjes à € 9,00. 

 

De avond begint om 19.30 uur in Cultureel Centrum De Ruchte en de 
zaal gaat om 19.00 uur open.  

De organisatie is in handen van Johan Smits, Peter Swinkels 
en René Zwinkels, met medewerking van  
de Zaonikaovendcommissie van CV De Meerpoel. 

Voor de zaalversiering en inrichting tekenen leden van de KBO Some-

ren-Dorp o.l.v. Antoon Sauvé.   
 

 

AUTOMAATJE ASTEN-SOMEREN… 

Is weer volledig ‘open’. U kunt naast medische 
ritten ook weer ritten aanvragen voor vervoer 
naar een verjaardag, een winkel, bezoek of naar 
de kapper.  
Wel blijven de extra corona-voorwaarden nog 
gelden in de auto.      
 

automaatje@oniswelzijn.nl of  0493 44 12 66.  
Vragen naar Silvia Bouwmans of Mireille Bohnen.

 

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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SIXTIES SUNDAY LIVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadpleeg de website  

van KBO Someren Dorp, 
De Ruchte of ’t Buukske voor  
de actuele stand van zaken  
i.v.m. de Covid-19 maatregelen.  
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PUZZEL JANUARI 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes 
met het corresponderende nummer. 

  

1  2 3 4 5   6 7 8 9 10  11 

  12       13      

14 15   16  17  18    19 20  

21     22  23      24  

25    26        27   

28   29  30   31   32  33  

 34 35  36    37  38  39   

  40        41     

 42    43 44  45 46    47  

48     49   50     51 52 

53    54   55     56   

57     58        59  

60  61  62    63  64  65   

  66 67      68  69    

70        71       

26 70 7 45 34 54 65 29 1 18 
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OMSCHRIJVING JANUARIPUZZEL 

Horizontaal: 1 verdoving 6 keerzang 12 eens 13 dienstbode 14 borst-
been 16 knaagdier 18 aanwijzend vnw. 19 bouwland 21 plus 22 vorsten-
zetel 24 Europees Kampioenschap 25 duinpan 26 weggebruiker 27 lof 
28 daar 30 voorbij 31 populair 33 buislamp 34 hoofdstad van Albanië 
37 stiekem 40 etcetera 41 een zeker iemand 42 tuinhuis 45 treiteren 
48 Japans bordspel 49 overdreven 50 tot en met 51 reeds 53 grote bijl 
54 deel v.e. dynamo 56 Turks bevelhebber 57 muzieknoot 58 deel v.h. 
bestek 59 loofboom 60 100 vierkante meter 62 hevig 63 vochtig 65 knop 
op het toetsenbord 66 ongevuld 68 gevaar 70 smaldeel 71 roofvogel. 

Verticaal: 1 epiloog 2 zeehond 3 compagnon 4 nageslacht 5 halte-
plaats 7 voortreffelijk 8 sprookjesfiguur 9 Romanum Imperium 10 pl. in 
Gelderland 11 metaal 15 traag 17 deelteken 18 afgemeten portie 
20 bontsoort 23 Oude Testament 29 dierentuin in Amsterdam 32 stijl 
35 Europeaan 36 tennisterm 38 roem 39 watering 42 kaartspel 43 uit-
stalruimte 44 strijdmacht 45 bouwmateriaal 46 Waddeneiland 47 deel 
v.d. vinger 48 autowerkplaats 52 eerroof 55 niet parkeren 61 iedere per-
soon 62 ledikant 64 gesloten 65 gravin van Holland 67 en andere 
69 oosterlengte. 

 
Oplossing vóór zondag 2 januari a.s. inleveren bij Bestuursleden of 
bij de Redactie via mailadres: redactiekbosomeren@gmail.com.  
Graag mét vermelding van je naam en eigen woonadres!!!!! 

 
 
 
 
 

Prijswinnaars puzzel Buukske nr. 12 van december: 

 Carla Jansen,   Liesberg  

 Francien Sonnemans,  Pasakker  

 Fried v Lierop,   Hoevenstraat. 

 

Er worden 3 tabletten chocolade verloot onder  
de goede inzenders van deze januaripuzzel.  

mailto:redactiekbosomeren@gmail.com
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WIST U DAT … 

→U bij dit Buukske nr. 1 van januari 2022 géén ONS ontvangt.  
 Eind januari komt nummer 1/2 van ONS uit samen met Buukske 2. 

→SeniorenEXPO verplaatst is naar mei. Info volgt later opnieuw. 
→Op 8 en 9 februari hét Toneelstuk wordt opgevoerd  
→De vrijwilligers-bijeenkomst vanwege Corona verplaatst is naar  
 ergens in het voorjaar. 
→U zich het hele jaar door kunt aanmelden bij de diverse activiteiten. 

Zoals Jeu de Boules, koor De Nagalm, scootmobielen, fietsen, de 
wandelaars, koersballen en alle andere activiteiten. 

→Bij ‘t Buukske van december 2021 zat het jaarboek 2022 om heel 
goed te bewaren!!! 

→Ook de nieuwe KBO-folder. Heeft u die al gebruikt om iemand, die 
nog geen lid is van de KBO, mee te verrassen? 

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

→U veel praktische informatie over de meest uiteenlopende vragen 
kunt vinden op de site van “STEFFI”: https://www.steffie.nl/ 

https://kbo-brabant.us20.list-manage.com/track/click?u=d99b1193af416fb75a3ae4f4f&id=70cc989234&e=9f241c1591
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 VRAGENVUUR MET…  

Naam en leeftijd: Gonnie Aarts-van den Eijn-
den en ben 74 jaren jong.  
Waar geboren: In Someren-Eind. We hebben 
wat ontwikkelingswerk gedaan in Someren.  
Hoe kom je in Someren terecht of van wie 
bende gij der inne: Omdat ik getrouwd ben 
met Piet Aarts uit Someren. Dan kom je van-
zelf hier terecht.  
Beroep/ werk: Ik ben huisvrouw en heb heel 
wat jaren op het Politiebureau in de Speelheu-
velstraat gewerkt. 
Relatie en kinderen: Mijn man is Piet Aarts, 
een van de vele Aarts-jes en wij hebben twee kinderen. Onze dochter 
Marli, zij heeft een dochter van 14 jaar Maud en een zoon Wouter van 
11 jaar. Onze zoon Marco heeft zelf 3 zonen, Mees 6 jaar, Douwe 4 
jaar en Sjors is 2 jaar.  
Hobby’s: Zingen in het Dameskoor en het Kerkkoor Lambertus. In ja-
nuari 2019 is het mannenkoor Bonum Tenete gestopt en is gedeeltelijk 
samengegaan met het Kerkkoor Lambertus.  
Leukste/vervelendste wat je hebt meegemaakt: Het leukste is na-
tuurlijk de geboorte van de kleinkinderen. Hier kun je meer ontspannen 
van genieten dan van je eigen kinderen. Het vervelendste was dat ik in 
het verleden darmkanker heb gehad. Het is gelukkig goed afgelopen, 
we waren er op tijd bij en ik ben nog steeds hier. 
Zou je nog iets over willen doen in je leven: Nee, kort maar krachtig! 
Wat is een perfecte dag voor jou: De gewone dingen, een gewone 
dag met genieten van alles om me heen.  
Heb je nog iets gedaan bij de KBO: Ja. Ik ben nog steeds gastvrouw 
bij de KBO in de Ruchte. In 2002 begonnen bij Onis, dat na een aantal 
jaren al haar activiteiten overgaf aan de KBO en ik ben met de inboe-
del meegekomen. Bijna 20 jaar gastvrouw dus. Ik doe dat bij de Biljar-
ters, de Ontspanningsmiddagen etc. En nog steeds met veel plezier.  
Wat zou je willen veranderen bij de KBO: Eigenlijk niets.  
Ik vind dat het heel voorspoedig verloopt bij de KBO.  
Wil je nog iets kwijt: Nee, ik vind dat het zo prima is.  
 

Marjan &Trudy: Wij willen nog wel iets kwijt: “Bedankt voor de koffie 
met de heerlijke appeltaart. Lekker begin van deze week.”  
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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  Penningmeester 0493-495 942 
Pieter Cattenstart Pasakker 68  0493-495 065 
Cor van de Sande  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.kbo-kring-gemeente-someren.nl   
 
 

 
 

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

  

Donateurs: 

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