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Nummer 7 

Juli 2021

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 22 juli. 

Daarna 23 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 

 

 

 

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 

         

 

DOPEN IN SOMEREN-EIND 

Op zondagmiddag 25 juli is er de mogelijkheid om uw kind te laten dopen in Someren-Eind. 

Er zijn twee locaties waar u uw kind in Someren-Eind kunt laten dopen: in de kerkruimte van 

het gemeenschapshuis de Einder en in de Gildekapel Sint Lambertus. Wilt u uw kind laten 

dopen? Neem dan contact op met het secretariaat van Franciscusparochie: 

secretariaat@rkfranciscus.nl of tel. 0493-691315. 

 

AANMELDEN VIERINGEN 

Vanwege de huidige Coronaregels dient u zich aan te melden bij de ingang van de kerk.  

Vol is vol. 

Wilt u verzekerd zijn van een plaats dan reserveren bij Nelly van Houts 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/locatie Someren-Eind  06-17482545  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

Francesca Boomsma  Boerenkamplaan 127 06-29042124  Communie 

Els van den Eijnde   Kleijnaartstraat 16  06-54972252  Vormsel     

Toos Maas   Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333  Sluis X111 

about:blank
about:blank
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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
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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: 

• Wijzigingen fractie; 

• Financiën gemeente Someren; 

• Dokter Eijnatten stichting; 

• Stopzetten subsidie Jongeren centra. 

 

Wijzigingen in de fractie 

De Gemeenschapslijst bestaat uit een fractie en een bestuur. Het bestuur is vooral actief rond 

de verkiezingen en is op de achtergrond betrokken bij de fractie. Er vinden wat wijzigingen 

plaats is het bestuur en de fractie. 

Tessa Raijmakers-Vestjens stopt met de fractie. Ze zat als burgerlid in de commissie Burger 

& Bestuur. Maar ze wil niet helemaal stoppen met de Gemeenschapslijst en treedt daarom toe 

tot het bestuur.  

De Gemeenschapslijst bedankt Tessa voor de inzet voor de Gemeenschapslijst en wensen haar 

veel succes toe in het bestuur. 

Tessa wordt in de fractie opgevolgd door Annelieke. Zij stelt zichzelf voor: 

 

Ik ben Annelieke Huijerjans, 24 jaar oud en woonachtig aan de Boerenkamplaan. Ik werk met 

veel plezier als arbeidsrecht jurist bij Stichting Achmea Rechtsbijstand. Mijn hobby’s zijn 

muziek, lezen, wandelen, fitness en fotografie. 

Sinds een halfjaar kijk ik mee in de keuken van de Gemeenschapslijst. Op 24 juni word ik 

door de gemeenteraad benoemd als nieuw burgerlid van de partij. 

Ik heb altijd al interesse gehad voor (lokale) politiek en wilde me hier graag voor gaan 

inzetten. Ik heb de Gemeenschapslijst benaderd omdat het een toegankelijke partij is met echt 

betrokken mensen.  

Ik ben super enthousiast en heb er veel zin in! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gemeenschapslijst@chello.nl 

 

 

Financiën gemeente Someren 

In raadsvergadering van juni wordt de jaarrekening van 2020 besproken en kadernota 2022.  

Als we de jaarrekening 2020 doorlezen kunnen we concluderen dat de gemeente Someren 

financieel een gezonde gemeente is. Op de meeste kerncijfers scoort de gemeente een ruime 

voldoende. Ze hebben een positief resultaat van 1,4 miljoen in 2020. Bij een doorkijk naar de 

komende jaren blijkt de gemeente Someren geld te kort te komen. Maar deze vooruitzichten 

zijn met vele onzekerheden omgeven.  Ieder jaar opnieuw wordt door de overheid bepaald 

welke gelden beschikbaar worden gesteld. Coronagelden, mei en september circulaire, voor of 

nadeel gemeente, extra geld voor de jeugdzorg, bezuinigingen. En ga zo maar door. De 

financiële toekomst van gemeente is met veel onzekerheden omgeven.  Daarom is het niet 

altijd verstandig om nu in te grijpen op allerlei voorzieningen als later blijkt dat dit niet nodig 

is. Natuurlijk je moet geen geld gaan uitgeven als het er niet is maar bezuinigen op 

vrijwilligers of activiteiten in Someren moet je zorgvuldig mee omgaan. Dit zijn mensen en 

activiteiten die een traditie hebben en als je daar mee stopt krijg je dit niet makkelijk terug. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen structureel geld en incidenteel geld. De begroting 

moet structureel in orde zijn dus als je geld te kort komt moet je structureel een bezuiniging 

doorvoeren. Als gemeente heb jezelf de keuze waar je geld naar toe gaat, maar het meeste 

geld ligt vast in lopende afspraken zoals onderhoud wegen en riool. Toch kijken we jaarlijks 

of we het geld wel goed uitgeven en of we ergens op kunnen bezuinigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokter Eijnatten stichting. 

Een voorbeeld is de Dr Eijnatten stichting, zij hebben 25 defibrillatoren in Someren geplaatst 

en zorgen voor het onderhoud. Zij krijgen daarvoor een subsidie voor van de gemeente 

Someren. Het voorstel is om daarop te bezuinigen. De Gemeenschapslijst is het daar niet mee 

eens en komt met het voorstel om deze bezuiniging te schrappen.  

 

 

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

gemeenschapslijst@chello.nl 

  
 

Stopzetten subsidie Jongerencentra. 

De Gemeenschapslijst is van mening dat alle jongerencentra is de gemeente Someren dezelfde 

subsidie krijgt. De Comeet uit Someren kreeg veel meer. Er is nu voor gekozen om de 

subsidie af te bouwen tot nul in de periode 2023 tot 2026. Komokus en Nirwana geven aan 

wel te kunnen zonder subsidie. Nirwana heeft de gemeente gevraagd om wel te ondersteunen 

bij groot onderhoud omdat de kosten daarvoor te groot zijn. De Gemeenschapslijst is bij 

Nirwana in Lierop op bezoek geweest om een beeld te krijgen tegen wat voor kosten zij 

tegenaan lopen. 

 

 
 

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 om 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:   Informatiebulletin Juli 2021 

Bart de Groot 06-22950343    Jos Feyen       06-52569057     Patricia Buis-Iven              06-39300389   
Daan Velings 06-53899941    Jan Adriaans  06-46857334    Annelieke Huijerjans  06- 29836172   
Stef Kornuijt 06-40441288   

about:blank
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De Dorpsondersteuner 

 

Eetpunt 

Iedere donderdag om 12 uur kunt u eten in de Einder. Nieuwe eters zijn zeer welkom! 

Graag reserveren bij Marie-José 0618779373 

 

Automaatje 

Automaatje heeft 3 chauffeurs in Someren-Eind. Daar zijn we heel trots op. Zijn er nog meer 

mensen die het leuk zouden vinden om zo nu en dan iemand te vervoeren?  

 

Vrijwilligers 

Regelmatig krijg ik een verzoek van mensen of verenigingen uit Someren-Eind die op zoek 

zijn naar een vrijwilliger, een maatje of tijdelijke oplossing bij bijvoorbeeld ziekte. Dit kan 

eenmalig zijn of voor langere duur. Mocht u zelf graag (tijdelijk) vrijwilligerswerk in de 

gemeenschap willen doen of willen weten wat mogelijkheden zijn?  

Neem dan eens contact met me op. 

 

Dementiekoffer  

Als u in uw naaste omgeving geconfronteerd wordt met de ziekte Dementie dan kan het heel 

prettig zijn om er nog wat meer over te kunnen lezen. Maar ook informatie te krijgen over het 

omgaan met mensen met dementie en de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in 

Someren. En verhalen over lotgenoten zoals Hugo Borst en een kinderboek of DVD kunnen 

misschien van pas komen. Deze informatie vindt u in de EHBD koffer light. Deze is te leen 

bij de bibliotheek en via de dorpsondersteuner.  

 

113 zelfmoord-preventie 

Als u of uw naaste het niet meer zitten en met zelfmoordgedachten geconfronteerd wordt, 

weet dat u dan altijd 0900-0113 kunt bellen. Daar staan dag en nacht mensen voor u klaar. 

Daar kunt u met uw verhaal terecht. Of lees meer informatie op www.113.nl. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

about:blank
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WARM WELKOM in de Einder 

 

Zin om weer onder de mensen te komen? Tijd om anderen te ontmoeten? Het wel en wee van 

Someren-Eind en de rest van de wereld te bespreken? Of gewoon gezellig buurten? Spreek 

samen af of kom gewoon naar de Einder. 

Iedere dinsdag en donderdag van 10 tot 11 uur staat de deur van de Einder extra open om u te 

verwelkomen.  

Vanaf dinsdag 22 juni beginnen we. U komt toch ook? 

 

 

 
HERINNERING: 

 

De horeca-tegoedbon vanuit het Steunpunt Mantelzorg, die verraste mantelzorgers in 

november 2020 hebben gekregen op de dag van de mantelzorg, is inleverbaar tot 1 augustus. 

Dus maak hier nog even gebruik van nu het mag en kan. Het is u gegund! 

 

Mantelzorgcompliment 2021 vanaf 1 mei aan te vragen 

Zorg je langdurig en onbetaald voor iemand? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan!  Dit 

is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die je als mantelzorger doet. De 

aanvraag doe je samen met de zorgvrager. Je moet de aanvraag uiterlijk 1 december 2021 

indienen. Let op: het mantelzorgcompliment vraag je elk jaar opnieuw aan.  

 

Voor wie is het mantelzorgcompliment? 

 

Werk je ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden als mantelzorger dan kom je in 

aanmerking voor een compliment. Je komt niet in aanmerking als je de zorg verleent vanuit 

een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het je werk is. Ook gebruikelijke zorg is géén 

mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of een partner 

helpen met het huishouden. 

 

Aanvragen 

 

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 1 december 2021. Het 

aanvraagformulier is vanaf 1 mei digitaal te vinden op www.someren.nl/zosomeren of 

www.someren.nl. Is digitaal niet mogelijk? 

 

Je kunt ook contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Someren m.lenders@oniswelzijn.nl / 

0493-441253 of met de Dorpsondersteuner.  
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!!!!! Dringend Vrijwilligers gezocht !!!!! 
 

 

Jeugdvakantiewerk is dringend op zoek naar vrijwilligers die de vereniging wil versterken 

met leuke activiteiten organiseren voor de kinderen van de basisschool. 

Er wordt ongeveer 4x per jaar iets georganiseerd. Dit houd dan in dat je alleen of met iemand 

samen een leuke activiteit organiseert. 

 

De vereniging heeft nu te weinig mensen om activiteiten te organiseren. Daarom zijn we 

dringend op zoek naar vrijwilligers die komen helpen. Als er geen nieuwe vrijwilligers bij 

komen, zal helaas Jeugdvakantie werk ophouden, en dat zou jammer zijn voor onze kinderen. 

Dus willen jullie dat dit blijft bestaan, kom ons dan helpen!!!!! 

 

Aanmelden kan via voorzitters@jvw-somereneind.nl 

Of bel: Maja Kursten 06-13521246 

            Marieke Berkvens 06-23764208 

 
 

 
 
 
 
 
 
Beste wandelliefhebbers, 

 

Nu de coronamaatregelen steeds meer versoepelen, is KBO Someren-Eind  

weer gestart met de wekelijkse wandeling. Genieten van onze prachtige natuur, 

bijkletsen en na afloop een kopje koffie/thee in De Einder. Heel gezellig en super 

gezond! Daarom roepen we alle wandelliefhebbers van ‘t Eind op om gezellig met 

ons mee te  wandelen. U hoeft geen lid te zijn/worden. We wandelen ongeveer een 

uur. U bepaalt zelf per wandeling of u wel of niet meegaat. Kortom vrijheid 

blijheid. 

Wilt u graag meewandelen, kom dan  

 

Iedere woensdag om 10.00u. naar De Einder.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met   

Anja Veltrop Tel. 493789  

                             

 
 
 

about:blank
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ZATERDAG 3 JULI 13:00 – 19:00 

TERRASSENTOCHT 
 
Groepen zullen kriskras door Dènd gaan en zo, op vooraf geplande tijden, de deelnemende 

terrassen bezoeken. Elke groep heeft een andere route, waardoor je diverse groepen tegen zult 

komen op de terrassen. (De tafelindeling per groep zal afhankelijk van de dan Covid geldende 

maatregelen worden bepaald) 

 

Geen verplichte verkleedpartijen, geen stempelkaart of andere vereisten, gewoon lekker 

ontspannen een middagje terrassen.  

 

Meld je alleen of als groep aan door een mail te sturen naar;   dwarsdurdend@gmail.com  

 

Na je aanmelding ontvangt je alle benodigde info en een opgaveformulier welke je ingevuld 

retourneert. 

 

Alles zal verlopen volgens de dan geldende maatregelen omtrent Covid. 

 

Meld je nu aan:   

Iedere kastelein zal het terras op zijn/haar eigen manier opleuken. Laat je verrassen! 

 

 

Volledigheidshalve en ter informatie wijzen wij jullie nog op onderstaande websites waarin 

jullie nog eens de actuele regels en richtlijnen kunnen raadplegen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 

 

 
  

 
 
 

about:blank
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Ontslagen wethouder uit Someren-Eind wordt niet vervangen. 

 

Het is inderdaad door de gemeenteraad van Someren gebeurd dat onze wethouder Guido 

Schoolmeesters ontslagen is door een kleinigheidje! Waarom? Ik heb daar zo mijn eigen 

gedachten over. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de Gemeenschapslijst uit 

Someren-Eind-Sluis13 de grootste politieke partij van Someren geworden. Ik was daar als 

mede-oprichter uiteraard heel trots op, dat betekent dat ongeveer ’t hele Eind op hun eigen 

mensen hebben gestemd en dat ze altijd een eerlijke en betrouwbare politiek hebben gevoerd 

wat door vele stemmers, ook buiten Someren-Eind is beloond. 

Wij hebben, vanaf de oprichting, vele jaren geleden, vanuit de Schaduwraad, gepromoot om 

deze eerlijke politiek te blijven voeren. Wij vroegen telkens als we een wethouder in de raad 

kregen om de taak van de afdeling financiën in handen te nemen en dat is meestal gelukt. 

Ik weet nog dat ik voor het eerst in de raad kwam en toen was de gemeente Someren 

armlastig. Voor alles wat er aangeschaft moest worden moest toestemming bij de Provincie 

worden  aangevraagd. Daarna hebben wij altijd aan onze wethouders gevraagd om de taak van 

financiën in handen te nemen.  

Meestal gebeurde dat en we hebben daarbij deskundige mensen gehad waarbij ik dan denk 

aan bv. Frans Meulendijks, maar ook aan anderen. Ik moet er wel bij vertellen dat de 

gemeente drie eigen bedrijven kon verkopen voor veel geld, waarvoor Frans het beheer kreeg. 

Hij kon dit geld voor een hoge rente uitzetten maar het verder niet uitgeven, maar kon wel 

met veel rente van dit bedrag veel leuke dingen voor de gemeente doen. Daardoor was 

Someren een tamelijk rijke gemeente geworden in vergelijking met voorheen. 

Toen Guido Schoolmeesters bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen als eerste als wethouder 

werd gekozen, hij kwam nl. uit de grootste politieke partij, werden verschillende mensen uit 

Someren-Dorp jaloers, want de eerste wethouder is nl. ook de vervanger van de burgemeester 

als die buiten de gemeente vertoefd. 

Door iemand uit de gemeenteraad, het is niet te achterhalen wie, heeft die de 

integriteitskwestie van Guido aan de orde gesteld waardoor alle partijen vóór het ontslag van 

wethouder Schoolmeesters hebben gestemd, maar niet de leden van de Gemeenschapslijst. 

Dat dit gedaan werd voor het weinige dat hij zgn. misdaan heeft is onbegrijpelijk! 

(De intregiteitskwestie is een daad dat zij iets voor de gemeente doen waarvoor zij geld 

vragen).  Dat was bij Guido helemaal niet aan de orde, hij heeft er geen cent voor opgestoken. 

Toch werd hij door de gemeenteraad ontslagen. 

Er werd ook niet gekozen voor een nieuwe wethouder vanuit de gemeenteraad want de beide 

andere wethouders vonden dat niet nodig, zij namen de taken van Guido wel over samen met 

de burgemeester. Ook werden de andere leden van de Gemeenschapslijst uit de 

overlegcommissie van de wethouders verwijderd, wat niet aangenaam was. 

Daarom stuurde een groep van 761 personen een petitie naar de gemeente Someren waarin 

werd gevraagd om de volledige openheid van zaken te geven rondom het ontslag van 

wethouder Schoolmeesters. In de petitie werd ook aangegeven dat openheid en transparantie 

van groot belang zijn in de democratie om het vertrouwen van de burgers in de overheid te 

behouden. 

Er is binnen de gemeente, zoals gezegd wordt, alle begrip voor het verzoek maar zij kunnen er 

niet aan voldoen. Toch weer een rare mededeling. Politiek is soms raar. 

De meeste inwoners van Someren-Eind en Sluis 13 stemmen met de 

gemeenteraadsverkiezingen altijd op eigen mensen en ik hoop dat ze dat blijven doen, en ook 

voor velen buiten Deind. We laten ons niet voor de gek houden. 

                                                                                              

 

Remy Lammers. 
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Op vakantie naar het buitenland? Bereid je goed voor 

 

De vakantieperiode komt in zicht. Heb jij vakantieplannen en wil je meer weten over 

reizen naar het buitenland in coronatijd? Deze zomer is het extra belangrijk om je 

vakantie goed voor te bereiden.  

 

Bereid je reis naar het buitenland goed voor  

Het actuele reisadvies vind je op www.wijsopreis.nl. Check dit altijd voor je boekt en voor 

vertrek. Op deze website lees je precies welke toegangseisen gelden, of je je moet laten testen, 

in quarantaine moet en welke coronaregels in je vakantieland gelden. 

 

Tip: download de Reisapp op www.wijsopreis.nl, dan blijf je op de hoogte. De situatie op je 

vakantiebestemming kan namelijk snel veranderen. 

 

Wil je een stempel in het gele boekje? 

Het gele boekje is geen officieel erkend vaccinatiebewijs voor Covid-19. GGD Brabant-

Zuidoost zet de stempel in het gele boekje als extra service, voor je eigen administratie. Heb 

je het gele boekje niet, dan hoef je het dus niet speciaal hiervoor aan te schaffen.  

 

Het Digitaal Corona Certificaat (DCC), het officiële vaccinatiebewijs om te reizen in Europa, 

komt in juli voor iedereen beschikbaar in de CoronaCheck-app.  

 

GGD Brabant-Zuidoost zet stempel in het gele boekje 

Als je het gele boekje meeneemt naar je vaccinatieafspraak, krijg je op verzoek een stempel in 

het gele boekje. Op onze vaccinatielocaties is het gele boekje niet verkrijgbaar, dit bestel je 

online. 

 

Zo krijg je een stempel als je al gevaccineerd bent bij de GGD 

Ben je gevaccineerd bij een GGD-locatie in onze regio of bij een andere GGD? Dan kun je 

een stempel ophalen bij de stempelpost voor de ingang van de XL-vaccinatielocaties in 

Eindhoven en Helmond. Neem hiervoor je ID, registratiekaart en je eigen gele boekje mee, 

want het gele boekje is niet te koop op deze locaties.  

 

Je hoeft geen afspraak te maken; je kunt iedere dag tussen 10 en 16 uur terecht op de Theo 

Koomenlaan 1 in Eindhoven of Haverdijk 11 in Helmond, houd wel rekening met een 

wachtrij. De GGD kan geen stempels zetten voor vaccinaties die door een huisarts, ziekenhuis 

of zorginstelling zijn gegeven. Neem daarvoor contact op met je zorgverlener. 

 

Gevaccineerd bij de huisarts? Maak een afspraak bij je huisarts voor een stempel 

Als je door je huisarts bent gevaccineerd met Astra Zeneca, kun je met de huisartsenpraktijk 

een afspraak maken om de Covid-19-vaccinatie te laten opnemen in het gele boekje. Dit gele 

boekje neem je zelf mee, dit is niet te koop op de praktijk. Plak zelf alvast de stickers van de 

registratiekaart in het gele boekje, dan zorgt de huisartsenpraktijk tijdens je afspraak voor de 

stempel en handtekening. 

 

GGD Brabant-Zuidoost wenst iedereen een mooie zomer! 
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