Nummer 7
Juli 2020

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 20 augustus.
Daarna 17 september, 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
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK
Franciscusparochie
Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Someren-Eind
Bank NL14RABO01480.09.484
Email: locatieraad.eind.4@gmail.com
Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315

De locatie Someren-Eind is
dagelijks bereikbaar op telefoonnr.
06-17482545 ( Nelly van Houts )
Secretariaat Franciscusparochie
Asten 0493-691315

HERVATTEN H. MISSEN
M.i.v. 4 juli zijn er weer H. missen in de Einder, op zaterdagavond om 18 uur.
We passen de anderhalve meter regel toe.
Om op een veilige en waardige manier de liturgie samen te kunnen vieren volgen we de
richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de RK kerk in Nederland.
Het protocol ligt bij de ingang van de gebedsruimte ter inzage.
Wilt u de dienst bijwonen dan kunt u zich voor aanvang van de dienst, aanmelden bij de
ingang van de gebedsruimte aan de Lambertusstraat. Vol is vol.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats dan kunt u reserveren door middel van:
een email naar vanhoutsnelly@ziggo.nl
of een telefoontje naar 06 17482545
of een briefje in de brievenbus van Haspelstraat 21
onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Blijf bij koorts en verkoudheidsklachten thuis.
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
Nelly van Houts
Ricus Looijmans
Ivy Geurds
Anja Engelen

Vlasstraat 13
Haspelstraat 21
Nieuwendijk 70
Kanaaldijk Zuid 43
Brugstraat 22

Bereikbaarheid parochie/pastorie 06-17482545
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493763
493100
440115
06-23134888
492990

Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts
Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers
Els van de Eijnde
Toos Maas

Steenoven 22
495993
Kleijnaartstraat 16 06-54972252
Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Coördinatie kosters
Heilig Vormsel
Sluis X111

Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor

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:0493691315. pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
HUWELIJKEN
Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Pastoor Scheepers: 0493691315 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
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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:
• Verbouwing Varendonck Colege Someren
• Regionale Energie strategie (RES)
• Streefbeeld landelijk gebied MetropoolRegio Eindhoven (MRE)
• Tussenevaluatie Zonneparken
Verbouwing Varendonck College Someren
Door de stichting Ons middelbaar Onderwijs is een aanvraag ingediend om het Varendonck
College in Someren te verbouwen, uitbreiden en aan te passen in 2023. De Gemeente is als
eigenaar van de schoolgebouwen verantwoordelijk voor een goede huisvesting. De
verwachting is dat leerlingenaantallen de komende 15 jaar verder terug zullen lopen naar
ongeveer 650 leerlingen Op locatie Someren. Nu zijn dat er nog zo’n 800. Omdat de school
minder kinderen heeft, is er ook minder ruimte nodig. Aan het begin van deze eeuw is het
nieuwe gebouw aan de Kanaalstraat 14 in gebruik genomen. Het plan is om dit gebouw wat
uit te breiden en aan te passen en Kanaalstraat 12, de vroegere LTS, af te gaan stoten. De
totale kosten bedragen 7,2 miljoen waarbij zo’n 80% door de gemeente gefinancierd wordt, en
20% door de school zelf. De eventueel te behalen inkomsten van de LTS-locatie zijn daar niet
in meegenomen. In een financiële zware tijd lijkt het een lastige keuze, maar er is geld voor
gereserveerd en verder uitstellen zal tot hogere kosten (jaarlijks € 200.000,-) leiden. Vandaar
dat we er mee in zullen stemmen.
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Regionale Energie Strategie (RES)
In Parijs is er in 20-15 een klimaatakkoord gesloten dat is in Nederland vertaald in een
klimaart wet 2018 en klimaatakkoord 2019. Elk van de 30 regio’s in Nederland moet daar nu
invulling aan gaan geven. Zij moeten voorstellen gaan doen op welke manier zij in hun regio.
komen tot een CO2 reductie van 49% in 2030. Dat noemen we de Regionale Energie Strategie
(RES). Someren valt onder de MetropoolRegio Eindhoven (grofweg gezegd is dat Zuidoost
Brabant).
Nu ligt het concept van deze plannen op tafel. Vertegenwoordigers van alle gemeenten,
ondersteunt door externe belanghebbende partijen, hebben deze concept RES opgesteld in 3
onderdelen. Energiebesparing, Warmte (Denk bijvoorbeeld aan aardwarmte) en Duurzame
opwek (Wind- en zonne-energie).
Het is het begin van de RES, en deze concept
plannen zijn nog heel globaal. En op zich
prima vinden we als Gemeenschapslijst. Maar
we hebben het college meegeven dat het
landelijk gebied, zoals Someren, niet de
energiecentrale van het stedelijk gebied (Eindhoven-Helmond) in onze regio moet worden.
We hebben de ruimte maar ook Eindhoven en Helmond hebben mogelijkheden in de vorm
van windmolens en Zonnepanelen op daken. We zullen het nauwlettend in de gaten houden.
Streefbeeld landelijk gebied MetropoolRegio Eindhoven (MRE)
Ook dit onderwerp gaat weer over ontwikkelingen in de regio. Hoe denkt de regio dat het
landelijk gebied er over 30 jaar uit zou moeten gaan zien. Wat is het streven. En wat is het
streefbeeld. Hoe denken we dat agrariërs, burgers, bedrijven en recreanten in de komende
decennia ons buitengebied in zouden moeten vullen. Enerzijds veranderd de wereld om ons
heen in een razend tempo, en anderzijds vinden we het belangrijk dat het huidige behouden
blijft. Boeren moeten kunnen boeren, Burgers kunnen wonen, recreanten kunnen genieten van
de natuur, en bepaalde bedrijven blijven ondernemen. Dat wordt vastgelegd in het streefbeeld
landelijk gebied in de MRE. Op zich prima, maar ook hiervoor geldt dat we als
Gemeenschapslijst vinden dat we niet de achtertuin hoeven te zijn van het stedelijk gebied.
Prima als mensen hier komen recreëren, maar dat mag niet ten koste gaan van onze boeren,
burgers en bedrijven. Het is e bedoeling dat het streefbeeld vastgelegd wordt en dat we dat
iedere 4 jaar bekijken of dat nog actueel is. Wanneer gemeentes plannen maken in het
landelijk gebied toetsen zij dan automatisch of de ontwikkeling past binnen dit streefbeeld.
Belangrijk om te vermelden is, dat gemeentes altijd zelf mogen beslissen wat er binnen hun
gemeentegrenzen gebeurd. Dat bepaald niet de MRE.
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Tussenevaluatie beleid zonneparken
Ook in Someren moet er gewerkt worden om het de duurzame energiedoelstelling te behalen.
49% CO2 reductie in 2030, en energieneutraal in 2050. In 2018 zijn we begonnen met ons
zonneparken beleid. Een eerste tranche voor 50ha zonneparken in 2 jaar. Ze liggen er nog
niet, maar zijn wel vergund. In 2020-2022 hebben we besloten om nog eens 50ha aan
initiatieven te gaan beoordelen. Maar we zijn bij het eerste gedeelte erachter gekomen dat ons
beleid niet helemaal waterdicht was. Tenminste niet wat we precies bedoeld hadden. Dat gaan
we nu repareren. En dat zou er toe moeten leiden dat er nog beter zonneparken met meer
draagvlak gaan komen. De belangrijkste wijziging is dat we de Tender-Systematiek gaan
kiezen. Iedereen die een plan heeft voor een zonnepark voor commercieel gebruik kan dit
voor een bepaalde datum indienen bij de gemeente. Na deze datum bekijkt de gemeente wie
he beste, mooiste en aantrekkelijkste zonnepark aanbied. En die worden er dan vergund.
Dubbel gebruik, landschappelijke inpassing, participatie door burgers, percentage op dak én
spreiding zijn zomaar wat zaken die daarbij een rol spelen. De Gemeenschapslijst is blij met
deze aanpassingen. Over 2 jaar kunnen we het weer bijstellen indien nodig. Dan wordt ook
pas over de periode na 2022 gesproken.

Schaduwraad
Vele onderwerpen worden vrijwel maandelijks tijdens onze Schaduwraadbijeenkomst
besproken, tal van zaken die ons dorp en de hele gemeente aangaan. Graag vernemen wij wat
u vindt van die onderwerpen! Dus kom ook naar de Schaduwraad op dinsdag 1 september en
29 september telkens 20:30 uur in Gemeenschapshuis de Einder. De Schaduwraad is de
openbare achterbanvergadering van de Gemeenschapslijst iedereen is welkom ook al bent u
geen lid. Heeft u vragen, kom meepraten, mail of bel ons:
www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl

Voor reacties:
Bart de Groot 06-22950343
Daan Velings 06-53899941

Jos Feyen
06-52569057
Jan Adriaans 06-46857334
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Informatiebulletin JULI 2020
Patricia Buis-Iven
06-39300389
Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976

De Dorpsondersteuner
Someren-Eind
Langzaam aan lijken we de dagelijkse taken weer te kunnen oppakken. Alles heel voorzichtig,
denkend aan de regels en hopend dat we het virus onder controle kunnen houden!
Zorg goed voor uzelf en uw naasten! En vraag om hulp als het even niet (meer) lukt…
Zin in een praatje of hulp nodig?
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.
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.
Financiële zorgen door Corona?
De economische gevolgen door de coronacrisis worden steeds duidelijker. Heeft de recessie
financiële gevolgen voor je? Je bent echt niet de enige! Loop je rond met vragen als:
- Hoe lang red ik het financieel nog?
- Wanneer raakt mijn buffer op?
- Kan ik mijn rekeningen nog betalen?
Wij helpen jou met inzicht, overzicht, meedenken in oplossingen, persoonlijk advies!
Onis Welzijn: 0493 44 12 34 – gripopmijnknip@oniswelzijn.nl
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
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Dorpsraad 1 juni 2010 - 15 juni 2020
Daar waren we dan. In februari was het de laatste fysieke ontmoeting met de Dorpsraad, en
maandag de 15e juni zagen we elkaar dan weer. Gelukkig gaat het goed met iedereen.
We ontmoetten elkaar in de Einder op 1,5 m afstand en houden ons netjes aan de RIVM
regels.
Tja en in de ‘Van ’t Slotzaal’, alsof dat een teken was…
Steef kwam binnen met een doos vlaai van Bakkerij van Eijk, was hij 60 geworden? We
mochten gaan raden… dat lukte ons nog niet meteen. Hij wilde ons een hint geven. Hij pakte
een bus slagroom en spoot het getal 10 op de vlaai. De Dorpsraad bestaat in juni 10 jaar!!! Tja
dat kon alleen Steef maar weten. Hij is ons collectieve geheugen.
Naast deze feestelijke gebeurtenis had Steef ook een (voor ons) droevige mededeling. Hij wil
graag stoppen met de Dorpsraad. Na 10 jaar vond hij het wel welletjes en hij vindt daarbij het
getal 10 een magisch mooi getal om dan zijn Dorpsraadtaken neer te leggen.
Helaas voor ons als Dorpsraad, want wij zullen deze gouden kerel zeker gaan missen. Voor
Someren-Eind ging hij door vuur en vlam om de doelen te bereiken, op de Steef-manier: met
heel veel moeilijke woorden en lange zinnen waar je u tegen zegt. Prachtig!
Wij willen Steef hartelijk danken voor zijn inzet en toewijding. Gelukkig kùnnen we hem niet
vergeten. De ‘Van ’t Slotzaal’ helpt ons daarbij..
Verder een woord van dank aan een ieder die in of met Dorpsraad heeft samengewerkt in de
afgelopen 10 jaren. Wat we allemaal hebben bereikt is dankzij ieders bijdrage!
Namens de Dorpsraad,
Olga van Stipdonk, Twan van de Moosdijk, Hans Looijmans, Marion Swinkels, Hans
Geurtjens, Paul van Dam en Cindy Manders
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Nieuwe bestuursleden:
Met het versturen van de informatie met betrekking tot de
Algemene vergadering was er de mogelijkheid om digitaal te
stemmen voor de toetreding van twee nieuwe bestuursleden:
Michiel Vereijken en Freek Lammers. Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij unaniem
gekozen zijn als nieuwe bestuursleden van Carnavalsvereniging De Plattevonder. Aftredend
en niet herkiesbaar was Jack van Leuken. Uiteraard wordt aan zijn afscheid tijdens het Onderonsje aandacht besteed.
Voorbereiding carnavalsseizoen 2020/2021:
Intussen is er contact met de andere carnavalsverenigingen van Groot Someren om
gezamenlijk één lijn te trekken in het komende seizoen. Gezamenlijk houden we de volgende
richting aan, waarbij het volgende gecommuniceerd wordt:
Hoe de komende carnaval eruit gaat zien is op dit moment nog heel erg lastig te voorspellen.
Het zal volledig afhankelijk zijn van de op dat moment eventueel nog geldende beperkingen.
Ondertussen zullen wij als vereniging alle voorbereidingen voor het komen de seizoen starten
zoals we dat elk jaar doen, zowel voor de volwassenen als voor de jeugd. Vlak voor het
prinsenbal (eind oktober) zullen we beslissen of we carnaval met of zonder hoogheden zullen
vieren komend jaar, met de verwachting dat er tegen die tijd meer informatie en dus ook meer
duidelijkheid is om deze beslissing weloverwogen te kunnen nemen. Alle
carnavalsverenigingen binnen Groot Someren zullen dezelfde lijn hierin volgen en
bovengenoemde beslissing zal ook gezamenlijk worden genomen. Ondertussen zullen wij
vanuit het bestuur voortdurend in nauw contact met de gemeente blijven.
Vers en Gezond actie
Uiteraard zullen we door de Corona-maatregelen creatief moeten zijn. We gaan dan ook de
Vers en gezond actie, die staat gepland op woensdag 9 september, op een ludieke manier
invullen. Uiteraard volgt meer info tegen die tijd.
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Voortbestaan SSE in gevaar las ik in het Eindhovens Dagblad,
Dat Kan Toch Niet Waar Zijn, was mijn eerste gedachte, maar inderdaad stond er, dat zeker
18 jeugdleden komend seizoen de overstap naar sportvereniging Someren willen maken
evenals de doelman van het eerste elftal, Sil Joosten volgend seizoen bij SVS keept.
Als ik het goed begrijp is de reden dat zij liever in een hogere klas gaan spelen. Maar klopt
dat?
Someren is een heel grote club, bijna 1000 leden. Ik ben er 75 jaar lid van, vanaf de oprichting
en heb er vele jaren in het bestuur gezeten. In Someren geldt de regel: als je niet naar de
training komt dan word je niet opgesteld en gebeurt dat enkele malen dan ga je automatisch
terug naar een lager elftal. Dat kan daar gemakkelijk want ze hebben meer dan voldoende
spelers.
Bovendien vind ik dat SSE sinds ze in de vierde klas voetballen heel aantrekkelijke
wedstrijden spelen, ik ben er intussen een regelmatige toeschouwer en de laatste jaren zijn ze
vaak op de 2e of 3e plaats geëindigd zodat ze promotiewedstrijden naar de 3e klas hebben
kunnen maken. Dat is een geweldige prestatie voor zo’n klein dorp als Someren-Eind.
Als zo’n 18 jeugdspelers goed hun best doen, en goed willen trainen kunnen ze ook bij SSE
best een hoog niveau bereiken.
En ook belangrijk is de vriendschap onder elkaar. Omdat er twee kleinzonen van mii in het
eerste van SSE voetbalden hoor ik vaak van de hechte vriendschap die zij in SSE hebben. Dat
is meestal iets dat je bij grote clubs vaak mist.
En oudere spelers houden, als ze ouder worden, na lange tijd op.
Wat zou het toch jammer zijn als zo’n prachtig sportpark voor Someren-Eind verloren zou
gaan. In het verleden hebben we er zwaar voor moeten knokken om dat hier te kunnen
krijgen.
Ik heb de tijd nog mee gemaakt dat de Potakker werd aangelegd tussen het Dorp en het Eind
omdat ze samen één club kenden. Dat ging indertijd goed samen. Maar . . .
omdat die club steeds maar bleef groeien werd er in ’t Eind een nieuwe voetbalclub opgericht.
Dat is nu ruim 50 jaar geleden. Er is toen heel hard voor gestreden moeten worden en het zou
daarom jammer zijn dat onze jeugd weer opnieuw naar Someren-Dorp wil gaan voetballen.
Er is gelukkig een druk en groot verenigingsleven in Someren-Eind en dat moeten we zien te
houden, ’t Eind moet levensvatbaar blijven en dat zullen we met z’n allen moeten blijven
doen. Stel dat vele leden van muziekvereniging Juliana naar andere korpsen zouden gaan, dat
zou een ramp voor het Eind betekenen.
Doordat de gezinnen door de jaren veel kleiner zijn geworden drijgt Someren-Eind steeds
meer in te krimpen. Ik kan me nog goed herinneren dat we op de St.Jozefschool 275
leerlingen hadden en op de Mariaschool 273, samen dus 548 stuks, en daar waren de kinderen
van Sluis 13 nog niet eens bij. Dat was nog in de tijd van de grote gezinnen, 8 tot 10 kinderen
was heel gewoon. Tegenwoordig is dat 2 á 3 kinderen, dan gaat zo’n parochie automatisch
krimpen als er ook nog weinig gebouwd wordt.
Veel winkels zijn in de loop der jaren in ’t Eind verdwenen maar gelukkig hebben we altijd
nog een eigen dokter, een eigen tandarts en ook nog een eigen supermarkt maar ’t is jammer
dat zo vele Eindenaren hun winkelwaren gaan kopen in supermarkten in Someren-Dorp .Gun
de winkel in ’t Eind tocht ook wat zodat die er kan blijven.
We zullen er met z’n allen voor moeten strijden dat Someren-Eind levensvatbaar blijft. Kijk
maar naar de gemeenteraad: De Gemeenschapslijst heeft er voor gezorgd dat zij de grootste
lijst van héél Someren is geworden. Dat is een voorbeeld van
Samen de schouders er onder zetten.
Remy Lammers.
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Overzicht van AED’s in Someren-Eind:
Gemeenschapshuis de Einder

Einderplein 1

Someren-Eind*

Gemeenschapshuis de Smelen

Landbouwstraat 5

Someren-Eind*

Particuliere woning

Peelweg 4

Someren-Eind*

Sportpark De Heikampen

Bennenbroekstraat 65 Someren-Eind

Willem Bos

Trasweg 5

Someren-Eind*

Particuliere woning

Meidoornstraat 33

Someren Eind*

*24 uur per dag toegankelijk

EHBO Someren Module reanimatie/AED
Reanimatie/AED :
Hierin leert u reanimeren en een automatische externe defibrillator bedienen.
Lesduur: 2 avonden van ± 2.30 uur
Kosten: De kosten van de cursus zijn € 30,--.
Bij voldoende deelnemers start er een cursus reanimatie / AED.
Heeft u interesse, neem dan contact op met het secretariaat via:
secretariaat@ehbo-someren.nl
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