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Nummer 4 

April 2021

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 22 april. 

Daarna 20 mei, 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 

         

 

PASEN 

Zaterdag 3 april geen Heilige mis. 

Zondag   4 april 1ste paasdag geen Heilige mis. 

Maandag 5 april 2de paasdag 11.00 uur Heilige mis. 

 

AANMELDEN VIERINGEN 

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. 

 

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. 

 

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 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.rkfranciscus.nl/


3 

 

 

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/locatie Someren-Eind  06-17482545  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

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 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

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. 
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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: 

• Fouten bij stempassen herstelt;  

• Centrumvisie Someren; 

• Standpunt Gemeenschapslijst omtrent coalitie;  

• Digitale schaduwraad en andere vergaderingen. 

 

Fouten bij stempassen herstelt  

Zoals we eerder hebben kunnen lezen in het nieuws zijn er in onze gemeente fouten gemaakt 

bij het versturen van stempassen voor de 

afgelopen verkiezingen van de Tweede 

Kamer. Er zijn per abuis passen gestuurd 

naar overledenen. Bovendien zijn brieven 

verstuurd naar oude adressen.  

 

De Gemeenschapslijst heeft in de 

commissievergadering hieromtrent 

vragen gesteld. Hieruit volgde dat in de 

voorbereiding van de verzending er 

vanuit de software waar de gemeente 

Someren gebruik van maakt een foute peildatum gebruikt is. Dit had tot gevolg dat niet alle 

verhuizingen en overlijdens van 25 november 2020 tot 1 februari 2021 zijn meegenomen. De 

burgemeester gaf aan dat men direct tot actie is overgegaan om de fouten te herstellen en 

excuses te maken richting de nabestaanden. Wij als Gemeenschapslijst betreuren de fouten, 

maar vinden het goed om te horen dat alsnog snel en juist gehandeld is.  

 

Centrumvisie Someren 

Een sfeervol, levendig, vitaal dorpshart waar wat te beleven is! Zo is het doel voor 

het centrum van Someren geformuleerd in het Coalitie Programma Someren 2018-2022. Niet 

voor niets, want de aantrekkelijkheid van ons centrum staat onder druk. Er is leegstand, er zijn 

onveilige verkeerssituaties en er is te weinig sfeer. Onze inwoners geven ons centrum een 

onvoldoende. Ons centrum moet daarom inspelen op het veranderende koop- en 

bezoekgedrag van inwoner en toerist: een centrum waar heel véél te beleven is! Zeker door 

Covid-19 is de noodzaak voorverandering nog groter geworden. 

 

De afgelopen jaren is men op gemeentehuis (en daarbuiten) bezig geweest met de visie op ons 

centrum. Dit in samenwerking tussen pandeigenaren, detaillisten, horeca, klanten, jongeren, 

inwoners en verenigingen. Op voorhand waren er met betrekking tot de visie geen 

beperkingen: niets stond vast en daarmee werd volop ruimte geboden aan nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen. 

 

 

 

 

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

gemeenschapslijst@chello.nl  

 

  

De integrale visie biedt 

ruimte om te ondernemen, 

ruimte voor initiatieven 

gericht op beleving én een 

gezonde leefomgeving 

(wonen, recreëren en 

toerisme)waar de huidige 

en ook volgende generaties 

plezier van hebben. Wij 

houden u op de hoogte van 

het vervolg.  

 

 

Standpunt Gemeenschapslijst omtrent coalitie 

Op 9 februari werd Guido Schoolmeesters, door een meerderheid van de raad, ontslagen als 

wethouder van de Gemeente Someren. Ruim 1 maand later geeft de achterban van zijn partij, 

de Gemeenschapslijst, aan dat zij het hoog tijd vindt dat de fractie van de Gemeenschapslijst 

duidelijkheid verschaft omtrent de coalitie. Zij vinden dat 5 weken meer dan lang genoeg is 

om zich uit te spreken over de toekomst van, en het vertrouwen in, de huidige coalitie. 

  

De afgelopen maand hebben de coalitiepartners tweemaal bijeengezeten, met respectievelijk 

de fractievoorzitters en de voltallige fracties, om te spreken over de toekomst van de huidige 

coalitie. 

Dit waren constructieve, respectvolle gesprekken waar naar elkaar geluisterd is, en waar veel 

zaken zijn besproken omtrent de afgelopen roerige tijd. 

De Gemeenschapslijst heeft gereageerd op de vragen en opmerkingen van de overige fracties. 

  

Deze gevoerde gesprekken zijn voor de Gemeenschapslijst voldoende om te bevestigen dat de 

Gemeenschapslijst door wil met de huidige coalitie. 

De Gemeenschapslijst heeft na alle gebeurtenissen rondom Schoolmeesters er vertrouwen in 

dat de coalitie voortgezet kan worden én wil dat het coalitieprogramma afgerond zal worden.  

  

De burgers mogen niet de dupe worden van deze onduidelijkheid. De Gemeenschapslijst vindt 

het belangrijk dat zij weten waar ze aan toe zijn. 

De komende tijd zal er uiteraard nog binnen de huidige coalitie met elkaar gesproken gaan 

worden. Ook het CDA en de PvdA zullen, wel óf niet, hun vertrouwen in de 

Gemeenschapslijst uit gaan spreken. 

Indien dat wel het geval is, zal de Gemeenschapslijst op korte termijn op zoek gaan naar een 

nieuwe wethouder voor het laatste jaar van deze raadsperiode. 

  

Tot slot, de fractie en partij staan nog steeds unaniem achter Guido, herkennen hem niet in de 

conclusies en vinden het ontslag als opgelegde sanctie buitenproportioneel. De fractie steunt 

Guido, binnen haar mogelijkheden, in zijn weg naar eerherstel en gerechtigheid. 

 

Wij zullen u op de hoogte houden. 

 

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

gemeenschapslijst@chello.nl  

 

 

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 vijf 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 6 april om 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 
 

 

 

 

 
Voor reacties:   Informatiebulletin april 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
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/41VFVVX0/www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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De Dorpsondersteuner 

 

Groene wijkboekje 

Sinds kort zwerft er een groen wijkboekje door Someren-Eind. Een boekje waarin we mogen 

schrijven, tekenen, dichten, enz. wat ons bezighoudt. Lekker positief! Leuk om te lezen, en 

fijn om een lieve boodschap door te geven…. Geef het door! 

 

Mantelzorg 

Op dit moment zien de we de druk op mantelzorgers toenemen. Ook in deze tijd verdient dat 

aandacht. Mocht u ergens tegen aanlopen, even uw hart willen luchten of een vraag hebben. 

Neem dan gerust contact op met Cindy of Marianne Lenders (0493-441253 of 

m.lenders@oniswelzijn.nl) van het Mantelzorgsteunpunt Someren.  

 

Grip op de Knip 

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? 

- Ik heb uitstel van betaling gekregen maar geen afstel, hoe gaat dat dan? 

- Kan ik mijn rekeningen nog wel betalen? 

- Kan ik mijn kinderen nog wel geven wat ze nodig hebben? 

- Waar kan ik op besparen? 

 

Wij helpen jou met: 

- Inzicht en overzicht 

- Meedenken in oplossingen 

- Persoonlijk advies 

 

Neem dan gerust contact op daar zijn wij voor!  

Annelie, Henny en Eva  (0493- 441234 of gripopmijnknip@oniswelzijn.nl) 

 

WWW.SOMEREN-EIND.NL 

Kijkt u wel eens op deze website? We zijn steeds bezig met vernieuwen en verbeteren. Mocht 

u iets missen, geef dan een seintje.  Sinds kort staan er enkele oude kiekjes op. Denken jullie 

ook aan de activiteiten van de verenigingen? De kalender mag gevuld worden! 

 

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. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

  

 

about:blank
http://www.someren-eind.nl/
about:blank
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Zelfhulpgroep Depressie in Someren zoekt deelnemers. 

 

Zelfhulp is een mogelijkheid om met lotgenoten in contact te komen. De deelnemers 

komen regelmatig samen zonder tussenkomst van de reguliere hulpverlening. In een 

groep kunnen deelnemers hun ervaringen delen, elkaar steunen en van elkaar leren. 

Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning en begrip van lotgenoten, 

wat in het dagelijks leven soms moeilijk is. Praten met anderen over hetzelfde probleem 

helpt! 

 

Deze groep brengt volwassenen met een depressie bij elkaar die met hetzelfde probleem 

kampen. 

Tijdens de bijeenkomsten krijg je de ruimte om echt naar elkaar luisteren en leer je beter om 

te gaan met een depressie. Het maakt niet uit of je kampt met een chronische depressie of een 

eenmalige depressie, iedereen is welkom. Je staat er niet alleen voor, krijgt antwoorden op 

talloze vragen en neemt zelf weer de regie in handen. 

Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt lotgenoten dan ben je in onze groep van harte welkom. 

Het delen van ervaringen en elkaar ondersteunen staat centraal. 

 

De groep komt 1 keer in de 2 weken bij elkaar in Someren. De groep is bedoeld voor mensen 

met een depressie vanaf 40 jaar. We vinden het belangrijk om een vertrouwensband tussen de 

deelnemers te kunnen opbouwen.  

 

Aanmelden: 

Voor meer informatie over de groep of om je aan te melden kun je kun je contact opnemen 

via mail/telefoon: eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl /040-2118328. 

Voor meer informatie over Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant of andere 

zelfhulpgroepen kun je kijken op onze website: www.zelhulpnetwerk.nl . 

 

            

 
 

 

 

about:blank
about:blank
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Daar bij de “meule” leerden  wij het voetballen.  
Een paar weken geleden bladerde ik door het Contact. Het wekelijkse Somerense krantje en 

zag daar een foto staan van iemand die 70 jaar lid was van de Somerense voetbalvereniging. 

Dat wekte mijn nieuwsgierigheid op en was benieuwd wie dat kon zijn. Het was broer 

Hilverda, geboren in het oude Eind, maar later naar het Dorp was verhuisd. Ze woonden 

vroeger in het huis langs Pia Lomans, waar later Lei Steyvers en Fien van Eijk hebben 

gewoond. De vader van Broer was daar bakker, had een eigen bakkerij met een ouderwetse 

oven achter het huis die nog met hout gestookt moest worden. ’s Morgens om vier uur begon 

de bakker om de oven warm te stoken, intussen werd de deeg voor het brood en de mik met 

de hand klaar gemaakt en rond een uur of acht kon die dan in de oven worden geschoven. 

Tegen de middag was het brood en de mik klaar en na de middag in een grote mand gedaan en 

samen met zoontje Broer rond gebracht naar de klanten tot in Heusden toe. 

Op een gegeven moment stopte vader Hilverda en verkocht de bakkerij aan Louw van Eijk die 

enkele jaren later een nieuwe bakkerij stichtte, schuin tegenover de bestaande. Broer, de 

oudste van het gezin, verhuisde mee naar Someren-Dorp, waar zij kwamen te wonen. Broer 

was echter al vanaf ongeveer 5 jaar lid van sportver.Someren omdat er toen nog maar één 

voetbalclub voor heel Someren bestond.. In het Somerens Contact stond een foto van hem met 

het bericht dat hij 70 jaar lid van de voetbalclub was en daarom stuurde ik hem een felicitatie 

bericht waarop ik spoedig daarna een volledige brief ontving over het oude Eind waar ze 

vroeger hadden gewoond en waaraan hij nog veel prettige herinneringen had overgehouden. 

De brief begon met de tekst: Daar bij de “meule” van Jan Lammers leerde ik het voetballen.Ik 

kende de familie van de oude Jan Lammers heel erg goed omdat alle jongens van de buurt 

altijd in de “meule” mochten spelen. Het was voor  ons altijd een geweldige sport om hangend 

aan een touw door een luik naar boven  getrokken te worden  en als een zak meel ploften we 

even later tussen de volle voorraad meelzakken.Ja … dat ging toen al allemaal automatisch en 

de Lammersen maar lachen. Langs de meule was een trapveldje en wat hebben wij daar veel 

tijd door gebracht, even een wedstrijtje en dan weer naar het touw. En Hanne van de Voort, de 

buurvrouw van de meule, stond altijd voor iedereen klaar met koffie, geitenchocomelk van 

haar beesten, ‘n lekker boterhammeke, we noemden dat d’n zoeten inval, en dit werd dan 

allemaal in de gaten gehouden door “d’n dikke” Piet van de Manakker, die altijd breeduit op 

een stoel zittend voor zijn huis zat. Zijn zoon, ook Piet geheten werd een begenadigd 

voetballer die vele jaren in het 1e elftal van S.V.Someren heeft gespeeld. Daar en nergens 

anders leerde ik het voetballen maar ook af en toe de rotstreken. Remy dat weet jij nog maar 

al te goed, zo’n heilig boontje was je zelf ook niet. Maar je werd wel meester en het waren er 

maar weinig in ons buurtje die jou na deden. Het was voor mij een flinke domper toen ik na 

tien jaar in Someren 1 spelen door een zware blessure moest stoppen.  Maar al spoedig 

stonden voorzitter dokter Broos, secr. Christ v.d.Mortel en pennigmeester Remy Lammers bij 

mij op de stoep of ik niet bestuurslid wilde worden.  

Och God, wat moest ik op 26 jarige leeftijd tussen al die hoge Pieten doen? 

Uiteindelijk heb ik ja gezegd en ik heb er nooit spijt van gehad maar heb ik mijn inbreng 

steeds het meest besteed aan die heel kleine jongetjes die pas bij de club kwamen en dat doe 

ik op 80 jarige leeftijd nog steeds. Dat vind ik nog altijd leuk werk maar denk toch nog vaak 

aan de tijd dat we nog in Deind woonden in een heel mooie buurt. 

Daar woonden: Jan Bollen, Louw van Eijk, Toon van Bragt, Frans de Kolenboer, Frans de 

Koperslager, Nilliske Pertain, Marinus Wijnen, Dikke Piet en Coba, Hanne en Willem van de 

Voort, Jan en Drieka Snijders, Frans en Nel van Doorn, Bruintje, Klaas van Eijk, Jan van 

Diepen, Ome Willem (de Blökskens) Frenske Benne, Hannes en Mina van Janneif (de voetbal 

verstuikerdokter), Piet-Frans en Mina Snijders, Toontje Benne, en Marinuske en Bet.Wijnen. 

Dit is een verkorte brief die ik mocht ontvangen van een oud Eindenaar Broer Hilverda.                                    

Ik vond dat heel leuk.             Remy Lammers. 
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30 MAART DIGITALE ALGEMENE VERGADERING 

 

Nu de corona-maatregelen het nog niet toelaten, wordt de Algemene Vergadering op dinsdag 

30 maart a.s. digitaal gehouden.  

 

Dat betekent dat alle leden kunnen deelnemen aan de vergadering via hun telefoon of 

computer. Het is daarvoor nodig om je op 30 maart in Teams aan te melden via de verstuurde 

link. Alle buurtschappen en groeperingen ontvangen hiervan een emailbericht. Mocht je de 

link niet ontvangen hebben, stuur dan voor 30 maart a.s.  

een appje naar 06-48773160 met jouw emailadres. Dan zorgen we ervoor dat je de link 

ontvangt. 

 

 

Indigo Brabant start cursus voor mantelzorgers 

‘Psychische problemen in de familie’ in Helmond  

 

Leven met een naaste met psychische problemen is lastig. 

Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de conflicten, schaamte en de eenzaamheid. 

Veel naastbetrokkenen weten niet meer hoe ze om kunnen gaan met moeilijke situaties en 

raken overbelast. Herkent u zich in deze omschrijving? Dan kunt u baat hebben bij de cursus 

‘Psychische problemen in de familie’. De cursus is speciaal voor familieleden en anderen die 

nauw betrokken zijn bij de zorg voor mensen met verschillende psychische problemen. 

Tijdens de cursus krijgt u informatie over psychische problemen en leert u praktische 

vaardigheden, ook ontmoet u lotgenoten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!  

 

Thema’s die tijdens de cursus aan bod komen zijn:  

• De invloed van psychische problemen in de relatie of het gezin  

• Balans tussen draaglast en draagkracht  

• Uw rol als mantelzorger  

• Communicatie en grenzen stellen  

• Methoden om problemen op te lossen  

• Zorgen voor uzelf  

 

Startdatum van de cursus is 8 april a.s. De cursus zal plaatsvinden op donderdagavond van 

19.00 uur tot 21.00 uur bij Indigo, Wethouder Den Oudenstraat 4 in Helmond. De cursus 

bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst. Voorafgaand aan de 

cursus vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Kosten: €25,- voor de cursusmap.  

 

Voor meer informatie over de cursus en/of aanmelding kunt u contact opnemen met: Eveline 

Vermeeren, psycholoog/preventieadviseur Indigo Brabant E-mail: 

e.vermeeren@indigobrabant.nl of Annemie Ruijs, psycholoog/preventieadviseur Indigo 

Brabant E-mail: a.ruijs@indigobrabant.nl Telefoon: 088 – 033 41 00 



11 

 

 

 

GGD Brabant -Zuidoost krijgt 2 XL vaccinatielocaties     

Het ministerie van VWS heeft gekozen voor het grootschalig opschalen van het aantal 

vaccinaties. Het streven is 1,5 miljoen prikken per week. GGD BZO draagt hier aan bij met 

twee XL vaccinatielocaties. De huidige locatie in Eindhoven in het Indoor Sportcentrum aan 

de Theo Koomenlaan blijft bestaan en er komt een XL vaccinatielocatie bij in Helmond aan 

de Haverdijk. De huidige locaties in Helmond, Best en Valkenswaard worden ontmanteld. De 

locatie die voorzien was in Bladel wordt niet opgebouwd.  

 

Vaccinatielocaties in de regio Brabant–Zuidoost (BZO)  

In Brabant–Zuidoost is gekozen om van meerdere kleinere vaccinatielocaties over te gaan 

naar 2 zogenaamde XL locaties. In totaal zijn er dan 30 tot 35 priklijnen beschikbaar. Er 

wordt al 7 dagen in de week, 8 uur per dag geprikt. Als het nodig is ( als er meer vaccins 

beschikbaar komen) is er nog altijd de mogelijkheid om de openingstijden te verruimen en 

daarmee het aantal prikken per dag te verhogen. In de komende weken wordt de nieuwe XL 

locatie in Helmond opgebouwd. Het streven is om eind april 2 XL locaties te hebben. In de 

tussentijd worden alle beschikbare vaccins gewoon gezet.” 

 

Zorgvuldige afwegingen 

De aanpassingen in het ‘vaccinatielandschap’ in Brabant-Zuidoost zijn zorgvuldig gekozen. 

Klantvriendelijkheid en efficiëntie staan voorop. “We willen al onze inwoners goed bedienen, 

zo min mogelijk reistijd geven en tegelijkertijd willen we zo snel mogelijk de beschikbare 

prikken zetten,” licht Gonny van Loon, programmamanager COVID-19, GGD BZO toe. 

”Deze twee XL locaties kunnen een flinke verkeersstroom aan, hebben voldoende 

parkeerplekken en zijn goed bereikbaar. We kunnen verschillende vaccins per locatie geven, 

personeel efficiënt inzetten en het levert logistiek gezien flinke voordelen op om voor twee 

grote locaties te kiezen. Allemaal redenen waardoor we sneller kunnen werken en dus sneller 

meer inwoners kunnen voorzien van een vaccinatie. Maar we blijven afhankelijk van de 

levering van het vaccin.  

 

Efficiënt werken: drie keer zoveel prikken per uur 

Ondertussen werkt GGD BZO steeds efficiënter. Het logistieke proces is aangepast, waardoor 

er geen 18 maar 40 tot 60 prikken per uur gezet worden. Hiervoor wordt het administratieve 

gedeelte los van het prikken. Deze nieuwe manier van werken is afgelopen weekend op de 

locatie in Best met succes getest. Binnenkort passen we de vaccinatielocatie in Eindhoven aan 

op deze nieuwe werkwijze en ook de nieuwe locatie in Helmond zal zo opgebouwd worden.   

 

Gonny van Loon: “We verbeteren onze processen continu. Ook inwoners die bij ons komen 

voor een vaccinatie kunnen ons hierbij helpen. Heel simpel, door goed voorbereid naar de 

afspraak te komen. Neem de gezondheidsverklaring ingevuld mee, de medicijnlijst en trek 

gemakkelijke kleding aan zodat we snel de prik kunnen zetten. Op die manier werken we 

allemaal mee!” 

 

Meer informatie op: 

www.coronavaccinatie.nl 

www.rivm.nl/covid-19  
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