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Nummer 5 

Mei 2020

 

 
      

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.  

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 mei. 

Daarna 18 juni, Vonderstraat 15, bij voorkeur per e-mail: samenteind@gmail.com  

Voorzien van verenigingslogo (eenmalig), maar ook handgeschreven teksten blijven  

uiteraard gewoon welkom. 

 

REDACTIE 

 

Penningmeester / Contactpersoon adverteerders: 

Jan Adriaans    Van de Eijndelaan 49  06-46857334 

 

Tekstverwerking en lay out: 

Anja van Meijl    Vonderstraat 15   06-46471073 

 

Drukwerk: 

Cor Koks     Brugstraat 32   06-24834063 

 

Distributie: 

Andrea Raaijmakers   Steenoven 22                          06-18425008 

 

 

Rekeningnummer:    NL 06 RABO 01480.28.349 

 

 

Samen ’t Eind digitaal :     www.someren-eind.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

Franciscusparochie          De locatie Someren-Eind is  

Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming       dagelijks bereikbaar op telefoonnr. 

Someren-Eind                                                               06-17482545 ( Nelly van Houts ) 

Bank NL14RABO01480.09.484           

Email: locatieraad.eind.4@gmail.com                          Secretariaat Franciscusparochie  

Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315                       Asten 0493-691315 

         

 
CORONAVIRUS 

In verband met het coronavirus vinden er t/m 1 Juni geen Heilige missen plaats in de Einder. 

 

TARIEVEN MISINTENTIES 

Misintenties: €12,50 per naam. Iedere extra naam is € 2,50 tot een maximum van 4 namen. 

U kunt  de misintenties deponeren in de brievenbus van Haspelstraat 21. 

Wilt u dat een aangevraagde misintentie in het Contact wordt vermeld dan graag opgeven 

vóór woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis. 

 

Voor overige tarieven zie de website:  www.rkfranciscus.nl 

 

LOCATIERAAD  O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100   

Ricus Looijmans  Nieuwendijk 70 440115   

Ivy Geurds   Kanaaldijk Zuid 43 06-23134888  

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990 

 

Bereikbaarheid parochie/pastorie  06-17482545  

Contactpersonen werkgroepen parochie 

 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

Els van de Eijnde   Kleijnaartstraat 16  06-54972252  Heilig Vormsel   

Toos Maas   Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333  Sluis X111 

 

Parochieadministratie 
Anja Engelen   Brugstraat 22  492990  Bijdrage/ledenadm. 

Dori Engelen   Laarstraat 19  492981  Kerkhofadm. 

 

Koren 

Gerry Jansen    Loonhof 13  471056  Kinderkoor 

Tonny Bennenbroek  Haspelstraat   496542  Gospelkoor 

 

about:blank
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OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur. 

Winter 9.00 - 17.00 uur. 

 

AFVAL KERKHOF 

Groenafval van het kerkhof, s.v.p. op de daarvoor bestemde plaats deponeren. Het is niet de 

bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.  

Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. s.v.p. mee naar huis nemen. 

 

Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten. 

 

DOPEN 

Het Sacrament van de Doop  wordt  toegediend  door Pastoor Pieter Scheepers in de 

gildekapel. Afspraken rondom de doop worden rechtstreeks met de pastoor gemaakt:0493-

691315.  pastoorscheepers@rkfranciscus.nl 

 

HUWELIJKEN 

Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Pastoor Scheepers: 0493-

691315 pastoorscheepers@rkfranciscus.nl 

Wil men trouwen in de Lambertuskerk te Someren dan maakt men een afspraak met Kapelaan 

van Overbeek: 0493-691415 harold.van.overbeek@hetnet.nl  

 

UITVAART 

Neem bij het overlijden van een familielid altijd eerst telefonisch contact op met de pastorie, 

(nummer zie boven.) Vandaar uit worden, in overleg met de familie, alle betrokken personen 

geïnformeerd die nodig zijn voor de viering. ( koor, muziek, organist, acolieten enz.) De 

collecte is altijd bestemd voor de parochie. Uit de collecte van de uitvaart worden 6 missen 

gedaan namens de parochie, u kunt deze zelf opgeven. Het herdenkingskruisje komt te hangen 

in de sacristie en kan na de eerstvolgende  allerzielenviering meegenomen worden. 

 

Vriendelijk verzoek, Als er geen diensten in de kerk zijn, wilt u  dan s.v.p. de moeite nemen 

om  toch de volgende gegevens van de overledene door te geven op de pastorie, voor een 

notitie in de parochieboeken: Geb. datum – overlijdensdatum – overlijdensplaats – plaats en 

datum crematie of begrafenis – laatste adres -  adres  fam. lid -  toediening van het Sacrament 

v.d. zieken ja/nee. 

Dit kunt u per email doen n.l. locatieraad.eind.4@gmail.com                                         

 

 

 

Jammakerij De Pollepel 

 

Na vele jaren is het ervan gekomen. 

Met ingang van 15 April 2020 verhuist de Pollepel van Braamstraat 

2 naar de Bongerd 6, waar wij gewoon verder gaan met het maken 

van biologisch jam en het maken van pakketten. 

Vanaf half mei staan wij weer klaar met aardbeienjam. 

Ook wil ik de mensen bedanken die voor vele lege potjes zorgde, 

zodat wij de prijs laag kunnen houden.  

 

Ik hoop U daar te mogen ontmoeten, vriendelijke groet, Ria Verberne 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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De Dorpsondersteuner  

 

Zin in een praatje? 

Juist in deze tijd is het goed om zorg te hebben voor elkaar. Hou elkaar op afstand in de gaten 

en maak regelmatig een praatje met elkaar. Dit kan door te bellen, door het raam, met 

WhatsApp en noem maar op. 

Het is belangrijk ons aan de RIVM richtlijnen te houden. Mocht je het fijn vinden om een 

keer met me te bellen, dat mag ook zeker zonder vraag! Gewoon zomaar... 

 

Someren-Eind 

Het is rustig in Someren-Eind. Veel mensen zijn thuis aan het werk, er wordt ook fijn buiten 

gespeeld. De mensen zijn bezorgd. Gelukkig wordt er ook goed naar elkaar omgekeken. We 

helpen elkaar.  

Er zijn mensen die ziek zijn, hen wens ik beterschap. Maar helaas zijn er ook mensen 

overleden in deze tijd, soms door het virus. Ik wens de nabestaanden veel sterkte toe in deze 

moeilijke tijd.   

 

Praatje met een Maatje 

Krijgt u minder bezoek dan normaal? Is het wel erg stil in huis en heeft u behoefte aan een 

praatje?  

Onis Welzijn heeft een telefoonlijn geopend voor sociaal contact van mens tot mens. 

U mag ons bellen om uw hart te luchten. 0493 – 44 12 33 

We zijn dagelijks (ook in het weekend) bereikbaar van 10.00 tot 20.00 uur op  

En vindt u het fijn om regelmatig gebeld te worden, geef dit dan gerust aan. Dan zorgen wij 

ervoor dat u een paar keer per week gebeld wordt.  

 

Bemiddeling tussen (hulp)vraag en (hulp)aanbod in Corona-tijd 

Lukt het niet zelf boodschappen doen of medicijnen op te halen?  

Kunt u uw hond onvoldoende uitlaten? Of wilt u juist nu graag iemand helpen?  

Wij brengen vraag en aanbod nu bij elkaar.  

Onis Welzijn is op 0493 - 44 12 33 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 

en 13.00 uur. Samen met u zoeken we een oplossing. 

 

Gratis luisterboeken van de bibliotheek! 

Nu extra luisterboeken voor leden én niet-leden 

Zij hebben tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken toegevoegd aan de gratis LuisterBieb 

app. Zoek op via je Playstore of Appstore. Voor iedereen, dus óók als je geen lid bent van de 

Bibliotheek. Veel luisterplezier! 

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me 

bellen!  

 

Maar ook als u zin heeft in een gezellig praatje        

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 06 19 22 11 88 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

about:blank
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Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL YOU NEED IS MUSIC! 

Muziekvereniging Juliana komt naar je toe deze zomer ! 

 

 

Muziekvereniging Juliana ligt door de Corona-richtlijnen alweer ruim een maand stil. We 

kunnen dus onze passie “Samen muziek maken” niet uitoefenen met elkaar. Maar JUIST in 

deze periode is muziek wat ons verbindt!  

 

En daar hebben we dus iets op gevonden!  

 

Heb je een familielid, vriend of bekende waarvan jij vindt dat hij of zij in deze tijd een 

muzikaal steuntje in de rug verdient? Dan zullen wij samen met een door jou persoonlijk 

opgenomen boodschap (filmpje of brief) met een kleine groep muzikanten, een korte 

muzikale serenade aan huis verzorgen en deze boodschap overbrengen. 

Hoe werkt dat dan ? 

Omschrijf in een paar zinnen om wie het gaat en waarom jij vindt dat hij/zij dit verdient. 

Neem een filmpje met je telefoon op (max 30 sec), of maak een leuke brief (max 250 

woorden) en stuur je inzending naar: info@muziekvereningingjuliana.nl.  

Zet hier ook het telefoonnummer bij waarop je bereikbaar bent. 

Het All-You-Need-is-Music comité zal contact met je opnemen en samen plannen we dan 

deze muzikale serenade in! 

Leuk toch ? 

 

 

Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of 

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

 

 

 

 

mailto:info@muziekvereningingjuliana.nl
http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Beste wandelliefhebbers, 

 

In het verleden heeft wandelsportvereniging Hermode jaarlijks een wandelvierdaagse 

georganiseerd in de maanden mei of juni. 

 

Mede omdat er in 2019 maar 65 lopers aan deze wandelvierdaagse hebben deelgenomen en de 

organisatie van een meerdaags evenement heel veel werk is,  heeft Hermode besloten in 2020 

geen wandelvierdaagse in Someren-Eind te organiseren. 

 

Wij hopen dat de trouwe bezoekers van onze vierdaagse onze keuze kunnen begrijpen en 

danken iedereen voor zijn/haar deelname in het verleden. Wij willen Muziekvereniging 

Juliana uit Someren-Eind hartelijk danken voor de opluistering ieder jaar van ons evenement 

en Speeltuin Princes Irene, voor het beschikbaar stellen van de speeltuin als verzamelplaats 

op de laatste wandeldag. Natuurlijk ook hartelijk bedankt aan onze eigen vrijwilligers die dit 

evenement in Someren-Eind al die jaren mogelijk hebben gemaakt.  

 

Verder verwelkomen we iedereen graag op onze andere wandeltochten (www.hermode.nl) 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christian Weijnen tel: 06 – 53 32 38 13 

 

--------------------------------- 

 

Ga je graag een stukje wandelen. Dan is wandelsportvereniging Hermode zeker iets voor jou. 

Ongeveer 12 keer per jaar bezoeken we een georganiseerde wandeltocht. We komen dan vaak 

onverwacht op heel mooie plekjes terecht. 

 

Iedere woensdagavond kun je deelnemen aan een gezamenlijke wandeling. We vertrekken 

vanuit ons eigen wandelclubgebouw “de’n Herd”aan de Willem Alexanderlaan te Someren-

Eind. We maken iedere week een mooie wandeling. Voor wie dat wil, staat er na afloop een 

kopje koffie of thee klaar. Ook in de winter gaan we gewoon door met wandelen. We zijn een 

gezellige groep mannen en vrouwen. Alle leeftijden zijn welkom. 

 

Ongeveer 12 keer per jaar kun je deelnemen aan een georganiseerde wandeltocht die we 

samen bezoeken en we komen dan vaak onverwacht op heel mooie plekjes terecht. 

Een keer per maand wordt iets georganiseerd  voor de gezelligheid, b.v. een barbecue of een 

gezamenlijk toneelbezoek. Alles is vrijblijvend.  

 

Een groepje van onze wandelaars loopt de wandelvierdaagse in Apeldoorn het verblijf daar is 

dan ook door onze vereniging geregeld zodat de lopers alle energie voor het wandelen kunnen 

gebruiken. 

 

Wie wandelt er met ons mee? Als één van deze activiteiten bij je past, ben je van harte 

welkom bij onze club. Kom op woensdagavond om 19.00 uur naar de ingang van het 

wandelclubgebouw, Willem Alexanderlaan 5 en wandel vrijblijvend mee of neem telefonisch 

contact op met Christian Weijnen tel: 06 – 53 32 38 13 
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Lieve breisters en haaksters van het breicafé. 

 

Wat was het gezellig op de vrijdagmorgen in de Einder. 

Helaas kwam er door de Corona maatregelen een vroegtijdig einde aan al die gezelligheid. 

Ook is het breicafé nog steeds niet officieel geopend, en is de naam nog niet bekend gemaakt. 

Maar….. wat in het vat zit verzuurt niet, zo gauw als het weer mogelijk is gaan we dit alsnog 

doen! 

Nu we noodgedwongen niet meer naar het breicafé mogen, kunnen we ook geen inspiratie bij 

elkaar opdoen. Maar gelukkig staat het internet vol met ideeën  en patronen. Zo heeft 

Okketie.nl bijvoorbeeld een hele serie schattige knuffels, waarvan een paar patronen zelfs 

gratis zijn. Ik heb er alvast twee voor jullie uitgeprobeerd en ze zijn gemakkelijk te maken. 

Hier naast vindt je de patroontjes. Een paar uurtjes en een bolletje wol, en je hebt een leuk 

knuffeltje. 

 

Hopelijk tot gauw in het breicafé, en tot die tijd blijf creatief, maar vooral ook gezond. 

Groetjes Marion 
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   KONIJNTJE 

             

             lijfje (2x) 
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De school moet even wachten, 

we zijn voorlopig thuis, 

moeten ons écht zelf vermaken, 

zo in en rond het huis. 

 

Zonder lieve juf of meester, 

zonder vriendjes om ons heen, 

voelt het soms toch wel wat eenzaam, 

en soms juist prettig, zo alleen. 

 

Een rare tijd, dit was nog nooit, 

niet nodig om in paniek te raken. 

laten we er in deze tijd,  

samen het beste van gaan maken. 

 

Vaak naar buiten, hutten bouwen, 

helpen met het avondmaal, 

lekker lang met oma bellen, 

het lezen van een mooi verhaal. 

 

Koekjes bakken, rondjes fietsen, 

puzzels en wat spellen spelen, 

en elke dag even ‘op’ een schermpje, 

omdat we ons soms ook best vervelen. 

 

Speurtochten lopen in de tuin, 

wat extra kletsen met de buren, 

beestjes zoeken onder de bloempot, 

tellen als échte avonturen. 

 

Genieten van de kleine dingen, 

lijkt ons zeker niet verkeerd, 

dan is er, als de school weer opent, 

echt ontzettend veel geleerd. 

 

Ilse Cools 
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 
gemeenschapslijst@chello.nl  

 
 

GEMEENSCHAPSLIJST INFORMEERT 

 

In het verleden hoorden we vaak dat inwoners niet precies weten waarom de gemeente iets 

wel óf juist iets niet doet. Daar zijn wij iets aan gaan doen via dit blad, onze website en 

facebookpagina. Met deze keer: 

• Vergaderen in de COVID-19 tijd!; 

• Subsidieregeling afkoppelen hemelwater; 

• Bestrijding Eikenprocessierups; 

• Maatregelen ondersteuning lokale bedrijven COVID-19. 

 

Vergaderen in de COVID-19 tijd! 

Door al de ontwikkelingen rondom het COVID-19 was het de afgelopen tijd erg moeilijk om 

contact te houden met onze achterban. We mogen immers geen bijeenkomsten organiseren 

met meerdere personen. Tijdens deze maandelijks bijeenkomsten werden de agenda’s van de 

commissie Ruimte en Burger en Bestuur doorgenomen en hierover standpunten uitgewisseld. 

Hiernaast konden de leden, aanwezigen altijd zaken aangeven die we mogelijk bespreekbaar 

konden maken in de betreffende commissies of gemeenteraad.  

Als Gemeenschapslijst hebben we dit opgelost door onze fractieleden een filmpje in te laten 

spreken over een aansprekend agendapunt met hierbij ons standpunt als Gemeenschapslijst. 

Vervolgens zijn deze filmpjes doorgestuurd naar de leden van Gemeenschapslijst met het 

verzoek om eventueel te reageren. Niet zoals we het graag zouden zien maar toch…. 

Ook vanuit de gemeente is het vergaderen op afstand opgepakt. Op 15 en 16 april hebben zo 

de eerste commissievergaderingen plaatsgevonden. Was even wennen maar de eerste 

ervaringen waren positief. Deze vergaderingen zijn overigens online te volgen. 

 

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater 

Wellicht heeft u de afgelopen dagen 

samen met ’t Contact een folder in de 

brievenbus gehad over mogelijkheden 

om het hemelwater af te koppelen van 

het riool. 

Maatregelen om zowel wateroverlast als 

wel verdroging te voorkomen. Hiervoor 

is nu ook een vorm van subsidie te 

verkrijgen. Iets wat we als 

Gemeenschapslijst al eerder hebben 

voorgesteld bij het College wat nu ook 

door hen is opgepakt. 

 

Naast de mogelijkheden tot subsidie ook de mogelijkheid om met een “afkoppelcoach”  

(gratis) in gesprek te gaan om samen te bekijken, bespreken wat er in de eigen tuin zou 

kunnen. Bekijk nog eens goed de folder voor de verschillende mogelijkheden 

Als Gemeenschapslijst vinden we het belangrijk om met zijn allen een bijdrage te leveren aan 

een klimaatbestendiger Someren. 

Een mooie kans om hier nu met hulp van onze gemeente aan bij te kunnen dragen. 

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 
gemeenschapslijst@chello.nl  

 

 

Bestrijding Eikenprocessierups 

Ja… ze komen er weer aan. Iedereen herinnert zich 

wellicht nog de overlast die deze rupsen kunnen 

veroorzaken van vorige jaren. 

De gemeente heeft als eigenaar van de eikenbomen in 

het openbaar gebied de zorgplicht om de schade die 

deze rupsen aanrichten te voorkomen of te beperken. 

Dus bestrijden! 

Als Gemeenschapslijst maar ook als gemeenteraad 

hebben we het College vorig jaar gevraagd hier 

nadrukkelijker aandacht aan te besteden als de afgelopen jaren. Dit is opgepakt. Hiervoor 

moet er wel een groter budget beschikbaar worden gesteld. Dit hebben we dan ook 

beschikbaar gesteld zodat er meteen gestart kan worden (is al gestart) met de bestrijding 

ervan. 

Voor deze bestrijding gaat het middel Xentari gebruikt worden. Weliswaar een biologisch 

bestrijdingsmiddel maar niet selectief genoeg. Ook andere insecten overleven het niet. 

De gemeenschapslijst waardeert het dan ook dat het College naar meer natuurvriendelijke 

methodes op zoek is gegaan en nog steeds op zoek is. Het aantrekken van vogels (koolmezen) 

en insecten als natuurlijke vijand van de rups is er daar een van. Natuur met natuur bestrijden.  

 

Fijn dat er al op verschillende plaatsen nestkastjes opgehangen 

zijn, o.a. in Lierop, om dit zo aan te pakken. Mogelijk dat u ze 

al eens heeft zien hangen op een van uw fietstochten. Ook het 

aanleggen van insectvriendelijke beplating, bloemen e.d. draagt 

hieraan bij. Derhalve een uitnodiging om op deze manier 

samen bij te dragen aan de bestrijding van de vervelende 

overlast van deze rups. 

 

 

Maatregelen ondersteuning lokale bedrijven COVID-19 

In deze voor ieder ontzettend moeilijke tijd spelen zich naast de drama’s waarbij familieleden, 

vrienden, kennissen wegvallen ook deze drama’s zich af voor een groot deel van de bedrijven 

en ZZP’ers in onze gemeente die hun inkomsten weg zien vallen. Hoe te overleven, op de 

been te blijven? 

Landelijk zijn hier al een aantal maatregelen voor genomen tot ondersteuning.  

Echter nog niet voldoende.  

Begrijpelijk komt dan ook de vraag vanuit een 

aantal sectoren waaronder Horeca en 

recreatiebedrijven voor hulp, ondersteuning bij de 

gemeente terecht. Maar ook vanuit andere 

dienstverlenende sectoren en ZZP’ers komt deze 

roep 

Als Gemeenschapslijst onderkennen we die vraag 

nadrukkelijk en begrijpen maar al te goed de zorgen 

die er heersen. Ook voor ons als gemeente is het 

niet goed als er bedrijven wegvallen.  

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl  
 

 

Hulp kunnen we o.a. in deze beiden door het uitstellen van betaling van gemeentelijke 

belastingen over een langere termijn. Hier hebben we het College dan ook toe opgeroepen 

evenals een open houding naar bedrijven toe als het gaat om het uitvoeren van nieuwe 

activiteiten waarbij mogelijk aanpassingen in de vergunning moeten worden gedaan. Ga met 

de gemeente in gesprek en ga samen naar een maatwerkoplossing toe. Ook in gesprek gaan 

over betalingsregelingen is een mogelijkheid. Hiernaast de vraag aan het College om vooral 

ook te blijven lobbyen naar de Rijksoverheid toe.  

Als Gemeenschapslijst begrijpen wij u financiële zorgen maar al te goed. Echter ook als 

gemeente Someren hebben we behoorlijke huishouding met een op dit moment een stevige 

bezuinigingsopdracht. 

 

Fractieleden: 

Bart de Groot, Jos Feijen, Patricia Buis–Iven, Daan 

Velings, Jan,Adriaans, Tessa Raijmakers–Vestjens 

 

Volg ons ook op Facebook! 

Mocht u iets willen weten of te melden hebben, dan u kunt ons ook in deze periode hiervoor 

bellen of e-mailen, zie: www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

 

 
Voor reacties:                        Informatiebulletin MEI 2020   
Bart de Groot 06-22950343    Jos Feyen      06-52569057     Patricia Buis-Iven               06-39300389     
Daan Velings 06-53899941     Jan Adriaans 06-46857334    Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976    
 

  

 

 

 

 

 

Onis Welzijn bemiddelt tussen vraag en aanbod 

 

Veel mensen hebben het moeilijk in deze Coronacrisis. Zij komen in isolement of kunnen 

geen boodschappen meer doen. Veel mensen willen ook anderen helpen. Onis Welzijn gaat 

vragers en aanbieder bemiddelen. 

Er zijn al veel initiatieven om elkaar te helpen, in de eigen straat of via apps.  

Voor wie tijdens de maatregelen van de Coronacrisis de weg niet goed weet is er één 

telefoonnummer: 0493-441233. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 

10.00 tot 13.00 uur. Iedereen met een hulpvraag kan bellen. Voor een praatje, voor hulp bij 

boodschappen of een andere vraag. Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het Corona 

virus.  

Ook iedereen die nu wil helpen kan naar dat nummer bellen. De medewerkers van Onis 

Welzijn zoeken samen met de vrager naar een oplossing op maat.  

Voor een Praatje met een maatje blijven de tijden van 10.00 – 20.00 uur ongewijzigd. 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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