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Nummer 3 

Maart 2021

 

 
      

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 18 maart. 

Daarna 22 april, 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 Steijaert 0493-691315                                    Asten 0493-691315 

         

 

Aanmelden zaterdagavondvieringen 

Vanwege de huidige Coronaregels worden er maximaal 30 bezoekers toegestaan. 

Aanmelden bij de ingang. Vol is vol. 

Wilt u verzekerd zijn van een plaats dan aanmelden bij Nelly van Houts 06-17482545. 

 

Pastoor Steijaert 

Op 9 Januari is pastoor Steijaert voor het eerst voorgegaan in de zaterdagavond viering in 

Someren-Eind. 

We hebben hem van harte welkom geheten en we hopen dat hij nog vele jaren onze pastoor 

wil zijn. 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de pastoor, of om de H. communie thuis te ontvangen, 

dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-17482545. 

 

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    

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990 

 

Bereikbaarheid parochie/pastorie  06-17482545  

 

 

 

 

 

about:blank


3 

 

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

Francesca Boomsma  Boerenkamplaan 127 06-29042124  Communie 

Els van de Eijnde   Kleijnaartstraat 16  06-54972252   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 

Erica Verhees   Haspelstraat 18 06-17054531  Gospelkoor 

 

OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur. 

Winter 9.00 - 17.00 uur. 

 

AFVAL KERKHOF 

Groenafval van het kerkhof in de daarvoor bestemde groenbak deponeren. Het is niet de 

bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.  

Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. in de afvalbak. 

 

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

 

DOPEN 

Het Sacrament van de Doop  wordt  toegediend  door Kapelaan van Overbeek in de 

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

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

    

HUWELIJKEN 

Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Kapelaan van Overbeek: 

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

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

Steijaert: 0493-691315 pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl 

 

UITVAART 

Voor de uitvaartdienst in de kerkruimte van de Einder neemt men contact op met Kapelaan 

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

De collecte van een uitvaart is altijd bestemd voor de parochie. Hieruit worden 3 Heilige 

missen gedaan namens de parochie.  Het herdenkingskruisje komt te hangen in de sacristie en 

kan na de eerstvolgende  allerzielenviering meegenomen worden. 

 

 

 

 

 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


4 

 

 

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

 

DE 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: 

• Ontslag Wethouder Guido Schoolmeesters 

• Verklaring van het bestuur 

• Contributie 2021 

• Digitale schaduwraad en andere vergaderingen 

 

Ontslag wethouder Guido Schoolmeesters 

Dinsdag 9 februari 2021 is een zwarte dag 

geworden in de bijna 60 jarige historie van de 

Gemeenschapslijst. Op deze dag werd onze trotse, 

en alom geprezen wethouder, door een 

meerderheid (CDA, PvdA, VVD en Leefbaar 

Someren) van de Gemeenteraad ontslagen, omdat 

Guido besloot om niet zelf op te stappen, nadat hij 

een motie van wantrouwen door diezelfde 

meerderheid, naast zich neer had gelegd. Een zeer 

trieste maar vooral ook niet te bevatten keuze van 

die meerderheid van de Gemeenteraad. 

 

De afgelopen weken zijn er ontzettend veel 

artikelen in ED, het Contact/ Peelbelang en op 

SIRIS verschenen. Met nog een veelvoud daarvan 

op social media zoals Facebook, Twitter en Instagram. 

 

De Gemeenschapslijst en haar achterban kennen Guido als een zeer gedreven, gepassioneerde 

bestuurder van de Gemeente Someren. Zijn grote dossierkennis, harde werklust, kort op de 

bal, direct, eerlijkheid, kundigheid, ervaring en doortastendheid worden door vriend en vijand 

geroemd. 20 jaar als hobby raadslid, en 7 jaar werk als Wethouder. Daarmee is het de tweede 

langstzittende bestuurder in het Somerense gemeentebestuur na de oorlog. In al die jaren heeft 

nooit iemand Guido kunnen betrappen op een misstap. Guido was altijd bezig om te handelen 

in het algemeen belang van de Somerense burgers. Wars van vriendjes- of 

achterkamertjespolitiek en zeer accuraat en fijngevoelig op zaken als belangenverstrengeling 

en integriteit. 

 

En juist dat laatste wordt hem verweten. Guido zou zijn eigen zoon en een bouwbedrijf 

bevoordeeld hebben. Zijn zoon, omdat hij aan de keukentafel vertelde wie er ging bouwen in 

Groote Hoeve. En het bouwbedrijf door hen voor te trekken bij het toekennen van de 

bouwkavels, vergunningverlening en een waarborgsom.  De Burgemeester heeft in het 4e 

kwartaal van 2020 besloten Necker van Naem een onderzoek uit te laten voeren. En die 

kwamen, nadat zij 11 personen geïnterviewd hadden, op basis van die interviews, tot de 

conclusie dat Guido zowel zijn zoon als het bouwbedrijf had bevoordeeld.  

Vervolgens moest de gemeenteraad daar een oordeel over vellen. 

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Coalitiepartners CDA en PvdA en oppositiepartijen VVD en Leefbaar hadden voldoende aan 

het rapport. De zienswijze van Guido en zijn adviseur, de contra-expertise van noogleraar de 

Vries en ook die van Elzinga legden zij naast zich neer. En zelfs hoefden zij Guido er niet 

meer over te horen. De ultieme oproep van Guido, de Gemeenschapslijst en Lijst Someren-

Heide om ook de ambtenaren te horen, en de gespreksverslagen van de interviews in te zien, 

kregen geen gehoor. Zij wisten voldoende voor een oordeel. Guido moest vertrekken…….. 

 

In de media heeft intussen iedereen gelezen hoe het een en ander gelopen is. Guido heeft 

aangegeven dat hij inderdaad de rest van het college eerder had moet informeren. Daar was 

hij niet mee bezig geweest, en dat had wel gemoeten.  

Hij geeft aan dat hij ten opzichte van alle bouwbedrijven gehandeld heeft in het algemeen 

belang van de Somerense burgers, en niets anders heeft gedaan wat al jaar en dag gedaan 

wordt in Someren. Het algemeen belang stond voor hem voorop. Hij heeft bij de toekenning 

van de bouwpercelen gehandeld naar de wens van de raad. Van bevoordeling van een 

bouwbedrijf is geen sprake. En bij de vraag van zijn zoon aan de keukentafel  had hij, volgens 

Necker van Naem, moeten antwoorden: “bel maar naar de gemeente”. En dan had zijn zoon 

10 minuten later hetzelfde antwoord gehad. Het was immers, een 3 weken eerder genomen, 

openbaar besluit van het college, en het stond reeds op diverse websites vermeld 

 

Onze fractie herkent in de gedragingen zoals die beschreven zijn in het onderzoeksrapport 

onze wethouder Guido Schoolmeesters ook niet. Helemaal niet. Wij kennen Guido heel 

anders. Als een eerlijke, transparante, oprechte bestuurder. En onze fractie heeft om die reden 

uitgesproken dat wij Guido steunen en de hele gang van zaken in twijfel trekken. 

Ongetwijfeld is Necker van Naem een goed onderzoeksbureau en kloppen de conclusies zoals 

die getrokken zijn. Maar als de input bij de gehouden interviews niet kloppen, kunnen er ook 

geen juiste conclusies getrokken worden. Inmiddels heeft naast Guido, ook het bouwbedrijf, 

en ook ambtenaren aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in deze conclusies en dat zij 

graag gehoord willen worden. De geinterviewden kregen het rapport ook voor het eerst te zien 

na de raadsvergadering en wisten dus niet wat erin stond. Helaas rust er nog steeds 

geheimhouding op de gespreksverslagen van de interviews. Het college zou deze 

geheimhouding eraf moeten halen. 

 

En verder gebeurd er nog heel veel. Lijst Someren-Heide stapt uit de coalitie omdat zij zich 

niet kunnen vinden in de handelswijze van CDA en PvdA.  

Er worden WOB-verzoeken (Wet Openbaarheid Bestuur) ingediend door burgers en de 

adviseur van Guido zodat alle stukken openbaar moeten worden gemaakt.  
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En Guido wil uiteraard de onderste steen boven hebben. Hij is onmiskenbaar beschadigd en 

als dat onterecht blijkt te zijn dan is dat een heel trieste zaak. Je zet niet iemand voor zoiets 

kleins met pek en veren op straat. Een motie van wantrouwen werd in de Somerense politiek 

nooit eerder ingediend. Een enorm zwaar middel, en iets wat helemaal niet in deze situatie 

thuis hoort. Het voelt als een politieke afrekening. En waarom dan? Geen idee, alle betrokken 

spraken tot twee weken geleden uit dat het college een prima team is en dat de coalitie 

bijzonder goed samenwerkt. 

 

En de Gemeenschapslijst? Hoe nu verder? Tja, voor ons ook erg moeilijk. Om je wethouder 

zo te moeten zien vertrekken. Maar waar doen wij goed aan? Wat willen onze 

coalitiepartners? En vooral, wat willen wij? De komende weken gaan we onszelf daar maar 

eens goed over buigen. 1 ding staat bovenaan, we zijn gekozen door de inwoners, en we horen 

dus een keuze te maken die het beste is voor onze inwoners. Een keuze maken in het 

algemeen belang. En dat gaan we Gewoon Doen! Wordt ongetwijfeld vervolgd! 

 

Verklaring van het bestuur 

Op dinsdagavond 9 februari j.l. 

werd het bestuur van de 

Gemeenschapslijst compleet 

verrast met het raadsbesluit inzake 

het ontslag van onze wethouder Guido Schoolmeesters. Op geen enkele wijze waren wij 

voorbereid op dit bericht maar ook niet hoe om te gaan met dit bericht. 

 

Het bestuur en de fractie van de Gemeenschapslijst heeft woensdagavond 10 febr. een 

(online) overleg gevoerd. Tijdens dit overleg zijn de inmiddels openbare stukken; rapportage 

Necker van Naem de contra -expertise prof. Elzinga en de contra-expertise prof. De Vries 

behandeld. 

 

Het bestuur van de gemeenschapslijst staat zonder twijfel en zonder terughoudendheid in 

voor, en achter de correcte handelswijze, werkwijze en communicatie van Guido 

Schoolmeesters. 

Dit standpunt nemen wij in op basis van onze eigen ervaring met de wijze waarop wij Guido 

aan het werk zien, maar zeker ook op basis van de contra expertise verricht door Prof. Dr. 

Michiel S de Vries. Deze contra expertise wordt ogenschijnlijk totaal genegeerd. Naar onze 

mening staan daar toch wezenlijke elementen in die veel aandacht verdienen. 

 

Binnen ons maatschappelijk verkeer worden veel keuzes, handelingen en besluiten gestoeld 

op integriteit. Dit is een groot goed wat ook wij hoog in het vaandel dragen. 

In het bijzonder binnen een publiek orgaan dient integriteit in de haarvaten van de organisatie 

en haar medewerkers te zitten. Integriteit moet een met redenen omschreven doel zijn! 

Op basis van de stukken die beschikbaar zijn ervaren wij dat in dit geval integriteit niet het 

doel was maar een middel. De enige manier om op dat vlak integer objectief te meten is door 

dit gepaard te laten gaan met openheid. Openheid van stukken die op basis van een 

vertrouwelijkheidsbeginsel vooralsnog niet openbaar kunnen worden. Openheid van het totale 

dossier waaronder de gehouden interviews, waaronder de vraagstellers en de 

antwoordmotivatie. Openheid en gehoor geven aan de oproep van personen die graag gehoord 

willen worden. 

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Parallel aan dit proces heeft de fractie van de Gemeenschapslijst ons als bestuur overtuigd en 

bevestigd garant te staan voor een blijvende, positieve en voortvarende invulling van hun taak 

als gekozen volksvertegenwoordiger en als lid van de coalitie binnen de gemeente Someren. 

Dit is waar ze voor staan, dit is waarvoor ze gekozen zijn door de inwoners van onze 

gemeente. 

 

Contributie 2021 

Het nieuwe jaar is al weer ruim 6 weken oud. Dat betekent dat 

het tijd is om het lidmaatschap voor het komende jaar te 

verlengen. Dat doen we door middel van het innen van de 

contributie. 

Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor de 

deur hopen wij van harte dat men ons blijft steunen! 

Mocht men onverhoopt geen lid willen blijven dan vernemen 

wij dat ook graag. 

  

 

De contributie bedraagt ook dit jaar €10,- per jaar. 

Met deze contributie kunnen wij onze maandelijkse achterbanvergaderingen bekostigen en 

onze inwoners via Samen ’t Eind, website en Social Media op de hoogte houden van hetgeen 

er op politiek gebied allemaal speelt. 

  

Daarnaast heeft men als lid stemrecht en dus invloed op de samenstelling van bestuur en onze 

kandidaten voor de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen. 

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Net na de zomervakantie gaan we onze 

lijsttrekker bekend maken. 

Leden die voor 9-3-2021 contributie betaald hebben, zijn er zeker van dat ze stemgerechtigd 

zijn. 

Vervolgens kunnen de leden in het najaar ook stemmen over de verkiesbare plekken op de 

kieslijst. 

Het bestuur hoopt op veel leden en dus veel stemmers voor de lijsttrekker. 

  

Graag rekenen wij op jouw steun en zien wij jouw 

bijdrage van €10,- tegemoet. 

Betalen kan op diverse manieren: 

- Overmaken op rekeningnummer NL06 RABO 

1025.5435.05. t.n.v. de Gemeenschapslijst o.v.v. je 

eigen naam 

- In een envelop voorzien van je naam in de brievenbus bij penningmeester Leon kanters, 

Korenakker 15, 5712 NJ Someren-Eind. 

- In een envelop voorzien van je naam in de brievenbus bij een van de raads-, burger- of 

bestuursleden. 

- Door een Whatsapp berichtje, met daarin je naam, te sturen naar onze penningmeester Leon 

Kanters 06 11874793. Je krijgt dan van ons een betaalverzoekje/Tikkie. 

 

 

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Digitale schaduwraad en andere vergaderingen 

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit 

moment niet mogelijk om onze maandelijkse, 

drukbezochte, achterbanvergadering “de 

Schaduwraad” fysiek te organiseren. We weten dat 

onze achterbanleden dat erg jammer vinden. En dat 

geldt uiteraard ook voor onszelf. 

 

Sinds een maand of vier zijn wij daarom 

genoodzaakt om onze achterbanvergaderingen 

digitaal te houden. Men kan dat live met ons 

vergaderen en spreken op hetzelfde tijdstip als 

anders, maar dan vanuit thuis. 

Hoe spijtig ook, maar het is het enige alternatief dat we op dit moment kunnen bieden 

 

Je hebt daarvoor nodig: 

- Computer. Laptop, tablet of telefoon met bij voorkeur een 

camera(aansluiting) en microfoon(aansluiting) 

- Internetverbinding 

- En het gratis computerprogramma “teams” 

 

Als het programma eenmaal geïnstalleerd is, werkt het prima 

en wijst het zichzelf. 

Heb je er hulp bij nodig, laat het ons weten, en dan helpen wij 

je. We hechten er veel waarde aan om met de burgers in 

contact te blijven.  

 

Schaduwraad  

Vele onderwerpen worden 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 9 maart en 6 april telkens 20:30 

uur in Gemeenschapshuis de Einder (of indien nog niet mogelijk digitaal via Teams). 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 

 

 

 

Ook de commissie- en raadsvergaderingen gaan digitaal. U kunt deze vergaderingen volgen 

via de website van de gemeente, met beeld en geluid. Inschrijven of opgeven hoeft hiervoor 

niet. 

 
Voor reacties:   Informatiebulletin maart 2021 

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    
Stef Kornuijt 06-40441288   

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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De Dorpsondersteuner 

 

Agenda – www.someren-eind.nl 

Op de website van de Dorpsraad staat een jaaragenda. We vragen alle verenigingen om hun 

activiteiten door te geven zodat ze een plekje op de agenda krijgen. Ook al is het wat mager 

door de corona, meldt de (voorlopige) data toch gewoon aan! 

 

Onis gespreksgroep wereldse zaken 

Bent u iemand die nog midden in de wereld staat, kennis en ervaringen heeft opgebouwd? En 

wilt u deze wil behouden en graag in gesprek gaan met een ander over actuele hedendaagse 

onderwerpen? Het probleem is dan hoe bij elkaar uit te komen en met elkaar in gesprek te 

gaan? U bent niet de enige... er is zelfs een gespreksgroep opgezet.  

Deze groep bestaat uit 6-7 personen variërend van 70 tot 95 jaar en is met steun van Onis 

Welzijn in 2019 opgestart in Someren. We richten zodra het kan nog een tweede groep op. 

We komen één keer per maand op een vast tijdstip bij elkaar. We bespreken gedurende 

anderhalf uur een zelfgekozen thema. Aan het einde van iedere bijeenkomst wordt gekeken 

wat het thema voor de volgende keer is. Zo heeft iedereen tijd om zich voor te bereiden en te 

verdiepen in het onderwerp. 

Onderwerpen die besproken zijn bijvoorbeeld: 

- Klimaatverandering n.a.v. de hete zomer. 

- Herdenken. 75 jaar na de oorlog, hoe lang blijf je herdenken. 

- Immigratie en de bevolkingsgroei. 

- De invloed van de media. 

Benieuwd geworden? Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten of deelnemen, 

neem dan contact op met Cindy. 

 

Vaccinatie-oproep 

Heeft u een vaccinatieoproep tegen het coronaviris ontvangen en vindt u het lastig? De 

dorpsondersteuner helpt u met het invullen van de papieren en indien nodig helpt ze met het 

regelen van het vervoer via Automaatje.  

 

Enkele voorbeelden van werkzaamheden van de dorpsondersteuner: 

- Ik zou graag meer met mensen in contact komen: De dorpsondersteuner weet wat er lokaal 

allemaal leeft en mogelijk is. Samen kijken we wat bij u past.  

- Ik ben mantelzorger en het wordt me soms allemaal te veel. De dorpsondersteuner weet 

welke organisaties ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Ook kunnen we samen kijken 

hoe de zorg geregeld is en of er nog andere mogelijkheden zijn.  

- Ik snap niks van die brief die ik ontvangen heb. De dorpsondersteuner helpt u de brief te 

begrijpen of verwijst u door naar mensen die daar in gespecialiseerd zijn.  

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, 

wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me bellen! 

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 
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De Dorpsraad Februari 2021 

  

In de vorige Samen ’t Eind daagde collega Hans Geurtjens iedereen uit om er voor te zorgen 

dat we het leukste dorp van Nederland blijven. Dat vond ik mooi gevonden, daar we hebben 

er elkaar voor nodig.  

 

Tijdens het laatste (digitale) en openbare Dorpsraadoverleg namen onze huisartsen Esther en 

Hans Deimann deel. Op onze uitnodiging wilden ze hun kijk op en ervaringen delen met de 

leefbaarheid van ons dorp. Mooi om te horen was dat ze beiden van mening waren dat er in 

Someren Eind over het algemeen positieve mensen wonen met een sociale inslag. Ze maakten 

een compliment naar de betrokkenheid van hun patiëntengroep. En we kunnen er dan vanuit 

gaan dat de bewoners die niet bij de huisarts komen nog meer uitblinken in tevredenheid en 

welbevinden.  

 

Toch kan daar ook de crux zitten. We zijn allemaal verschillend en de ene mens is nu eenmaal 

wat meer naar buiten gericht dan de ander. Wanneer mensen het moeilijk krijgen, zijn ze 

eerder geneigd om in hun schulp te kruipen dan om hulp te vragen. Nu onze wereld hoe groot 

of klein, dan ook gebukt gaat onder de Corona crisis en ook nog eens met een witte laag 

sneeuw is bedekt, kunnen er zomaar mensen in de knel komen. Probeer hier oog voor te 

hebben. Aandacht geven is als een cadeautje weggeven. En als de ander zich gehoord voelt, 

ervaar jij de beloning. Mooi toch!  

 

Het kan ook zijn dat door deze crisis dorpsgenoten, die anders overal mee voorop gaan, nu de 

arm om hun schouder nodig hebben. Niet letterlijk, maar figuurlijk dus. Denk bijvoorbeeld 

aan onze middenstand.  

 

Huren in Someren Eind. Hans en Esther spraken hier hun verbazing uit over: Wonen. Het  

huisartsenpaar spreekt bewoners van Someren-Eind die dolgraag in ons dorp willen blijven 

wonen, maar door het beleid van Wocom (wooniezie) kan het zomaar zijn dat een bewoner uit 

Budel naar Someren-Eind moet verhuizen en een bewoner van ons dorp naar Budel. Dit kan 

toch niet de bedoeling zijn. We wisten dit wel als dorpsraad, maar werden toch weer een keer 

getriggerd om actie te ondernemen over dit onderwerp.  

 

Zo zie je maar met delen en mededelen kom je verder. Het vergroot je wereld, je kennis, je 

sociale vaardigheden en het mens zijn in ons mooie dorp.  

Alleen ga je vaak sneller, maar samen kom je verder.  

 

De wereld is niet maakbaar en dat heeft ook haar charmes. Het zorgt voor verrassingen en 

vraagt veerkracht. En daar blijf je weer lenig en flexibel bij. Waardering ziet dan opnieuw het 

licht. 

 

Tot slot: weet ons te vinden! Voor een idee, kritiek of een digitale of live ontmoeting.  

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.  

 

Namens de Dorpsraad, Twan van de Moosdijk.  06 15851858 
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BEDANKT!!! 
 

 

 

TOCH CARNAVAL OP DE PLATTEVONDER 

Lang was onzeker wat nu mogelijk was met carnaval, maar uiteindelijk zijn we er, ondanks de 

beperkende maatregelen, toch in geslaagd om fijne carnavalsactiviteiten te organiseren, zoals 

het uitbrengen van een unieke carnavalskrant, de puzzeltocht Het Mysterie van de verdwenen 

Plattevonder prins, een Rij Voorbij optocht, een versierd Einderplein en niet te vergeten: 

Rrrrrradio de Plattevonder. Maar we begonnen natuurlijk op zaterdag met Carnavalsgekkie 

2021. Vele teams hadden zich aangemeld en iedereen deed fanatiek mee. Op carnavalszondag 

was daar de brunch van fam. Velings met de compilatie van 22 jaar tonpraters op de 

carnavalsbrunch en daarna Rrrrradio de Plattevonder. Wat een feest was dat. We willen dan 

ook iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan alle carnavalsactiviteiten. Super zoals dat 

ging. En dan hebben we Kwats in de kamers nog in het verschiet… 

 

Daarna gaan we ons richten op het komende jubileumjaar. Hopelijk kunnen we dan dubbel zo 

hard carnaval vieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Someren - Mantelzorgcompliment 

 

Heb jij het mantelzorgcompliment 2020 op tijd (vóór 1 

december 2020) aangevraagd, maar helaas niet ontvangen? 

Geen paniek! Er is bij de gemeente iets fout gegaan waardoor voor sommige mensen het 

compliment nog niet is uitbetaald.  

 

Wil je daarom even contact met ons opnemen via (0493) 494 888 of gemeente@someren.nl. 

Geef je naam en adres door, dan maken wij het in orde! 

In het voorjaar informeren we over het mantelzorgcompliment 2021. 
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M.O.V.-ACTIE 2021  
    FRANCISCUSPAROCHIE 

     

 

40-DAGEN AANDACHT VOOR DE ANDER! 
 

Beste lezer, 

 

In de afgelopen jaren bent u van ons gewend geweest dat tijdens de Veertigdagentijd de 

‘Vastenaktie’ werd gehouden. Als M(issie) O(ntwikkeling) en V(rede)-werkgroep willen wij 

onze jaarlijkse actie meer onder de aandacht brengen. De inhoud van de actie blijft hetzelfde, 

maar wij hebben er een nieuwe naam aan gegeven: ‘40 dagen aandacht voor de ander!’ 

Deze naam doet, - naar onze mening, - meer recht aan waar het bij deze actie om draait: 40 

dagen solidair zijn met en aandacht hebben voor mensen die het nodig hebben. Door het 

coronavirus kunnen wij jammer genoeg geen bijzondere activiteiten organiseren zoals de 

Vastenmaaltijd en de M.O.V.-viering met het Afrika-Engakoor. Maar dat wil niet zeggen dat 

we de ‘aandacht’ voor de ‘ander’ laten verslappen. Ook in deze moeilijke tijd ondersteunen 

wij wederom de ‘ander’ door projecten ter harte te nemen in Zambia, Malawi, Nicaragua en 

Roemenië; projecten die door mensen uit de Franciscusparochie zelf zijn aangedragen. 

 

Graag willen wij als pastores van de Franciscusparochie en de leden van de M.O.V.-

werkgroep alle gulle gevers hartelijk dank zeggen die ‘Vastenactie 2.0.’ een warm hart 

hebben toegedragen door hun financiële bijdrage. Met deze actie werd het prachtige bedrag 

van maar liefst  8746,72 euro opgehaald. Dit bedrag kwam in zijn geheel ten goede aan 

projecten in Kenia, Malawi en Roemenië. Daarom bevelen wij opnieuw de projecten van 

2021 van harte bij u aan! 

 

 

 

1.   Waterpompen voor schoon drinkwater in Zambia. 

2.   Bouw van een keuken annex opslagruimte in Malawi 

3.   Hulp aan autistische kinderen in Nicaragua. 

4.   Renovatie van terras/trap bij verzorgingshuis in Roemenië. 

 

 

Uw financiële bijdrage voor de actie: ‘40-dagen aandacht voor de ander.’ kunt u storten op 

rekeningnummer: NL13RABO0327494131 t.n.v. Franciscus-parochie Asten-Someren 

inzake M.O.V.-actie 2021.  

 

Ook kunt u uw bijdrage op de volgende locaties inleveren: 

 

* Someren-dorp:    Lambertuskerk bij de zondagsviering. 

* Someren-Eind:    Bij de zaterdagavondviering in de gemeenschapshuis ‘de Einder’ of in    

de brievenbus van Haspelstraat 21 
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Vaccineren in de regio, een toelichting 

 

GGD Brabant-Zuidoost voert de landelijke vaccinatiestrategie van het ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) uit. Het ministerie van VWS bepaalt wie  

wanneer aan de beurt is, en wie welk vaccin krijgt. Het RIVM nodigt vervolgens de 

mensen uit die aan de beurt zijn. De GGD’en organiseren de locaties en het personeel 

om vaccinaties te zetten.  

 

GGD Brabant-Zuidoost zet in de regio meerdere vaccinatielocaties op. Op een aantal locaties, 

in Helmond, Eindhoven en Best, wordt al gevaccineerd. Daarnaast worden nieuwe locaties 

opgebouwd maar nog niet in gebruik genomen, bijvoorbeeld in Valkenswaard en Bladel. Dit 

komt omdat er onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. GGD Brabant-Zuidoost bouwt de 

komende tijd wel door, want we willen klaarstaan en direct kunnen starten zodra er wél meer 

vaccins beschikbaar zijn. 

 

De juiste doelgroep naar de juiste locatie, voor het juiste vaccin 

Inwoners met een uitnodiging van het RIVM maken een afspraak via het landelijk callcenter 

van de GGD. Dit nummer staat vermeld in de uitnodigingsbrief. De afspraak is dat het 

landelijk callcenter probeert de afspraak zo dicht mogelijk bij de woonlocatie in te plannen. 

Hierbij wordt ook gekeken naar welk vaccin er op welke locatie aanwezig is. Het is belangrijk 

dat het juiste vaccin bij de juiste doelgroep terecht komt. Hierdoor kan het voorkomen dat 

mensen niet bij de dichtstbijzijnde vaccinatielocatie, maar bij een andere locatie binnen de 

regio gevaccineerd worden. 

In Helmond en Eindhoven wordt bijvoorbeeld momenteel alleen het BioNTech/Pfizer vaccin 

gegeven en in Best alleen het AstraZenaca vaccin. Dit kan in de loop van de tijd ook weer 

veranderen, vandaar dat het landelijk callcenter er voor zorgt dat de juiste mensen naar de 

juiste locatie, voor het juiste vaccin gaan. 

 

Soms vaccinatie buiten de regio 

Soms is het plannen van een afspraak niet altijd op korte termijn mogelijk binnen de eigen 

regio, omdat de beschikbare vaccins gereserveerd zijn. Als mensen (mét uitnodiging) toch 

snel geprikt willen worden, dan kunnen ze worden ingepland bij een vaccinatielocatie verder 

van huis en/of in een andere regio.  

 

De vaccinatiecapaciteit wordt wekelijks groter.  

Momenteel worden door het landelijk callcenter per week zo’n 200.000 afspraken ingepland. 

In de regel gaat dit goed, maar helaas niet altijd. Er is voortdurend nauw contact tussen het 

landelijk callcenter en de GGD’en om er voor te zorgen dat het maken van afspraken soepel 

gaat verlopen.   

 

Vragen of meer informatie? 

Algemene vragen over de coronavaccinatie: www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351  
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Vrijwilligerswerk en de avondklok 

  

Vrijwilligerswerk kan worden uitgevoerd – alleen bij noodzakelijke hulp aan mens en dier – 

als de avondklok geldt. 

 

De avondklok geldt vanaf zaterdag 23 januari 21:00 uur. Het is dan de bedoeling dat iedereen 

van 21:00 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Het is verboden om dan 

zonder geldige reden op straat te zijn. 

 

Alleen indien er sprake is van noodzakelijke hulp aan een hulpbehoevende of medische hulp 

aan mens of dier mag iemand dit doen als vrijwilliger tijdens de avondklok. In alle andere 

gevallen moeten de activiteiten gedurende de dag plaats te vinden, zo valt te lezen op 

Rijksoverheid.nl. 

 

Is er tóch de noodzaak om vrijwilligerswerk te doen tijdens de avondklok, dan zijn er 2 

mogelijkheden: 

Je bent werkzaam als vrijwilliger voor een organisatie (bijv. in een hospice), dan heb je een 

werkgeversverklaring nodig (eenmalig, voor de duur van de hele avondklok periode) en ook 

een eigen verklaring avondklok. 

Je bent vrijwilliger zonder werkzaam te zijn bij een organisatie en je verricht bijv. zorg aan 

een zieke die je niet kunt verschuiven, dan stel je een eigen verklaring avondklok op. 

 

Werkgeversverklaring: 

De werkgever vult deze eenmalig per vrijwilliger in en deze kan voor de gehele avondklok-

periode gelden. Alleen het dragen van bijvoorbeeld werkkleding (als vrijwilliger) is niet 

voldoende. 
Download hier de werkgeversverklaring 
 

Eigen verklaring avondklok: 

Deze vul je als vrijwilliger zelf in. Deze moet de vrijwilliger iedere dag wanneer 

vrijwilligerswerk wordt gedaan, zelf updaten en bij zich hebben. 
Download hier de eigen verklaring 

https://onis-welzijn.email-provider.nl/link/enrfay652v/szqynv7pnh/fi8sfbxzqv/cpexhrlxrg/sail8tzss9
https://onis-welzijn.email-provider.nl/link/enrfay652v/szqynv7pnh/cdjzdtyqyc/cpexhrlxrg/sail8tzss9
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Volg ons op Social Media 

 

Onis Welzijn Vrijwilligerscentrale is ook actief op Facebook. 

Volg onze pagina en blijf ook zo op de hoogte van onze 

activiteiten, het laatste nieuws en al het moois wat vrijwilligerswerk 

met zich mee brengt. 


