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Nummer 4 

April 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 april. 

Daarna 12 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 

 

 

Advertenties  digitaal:  https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/sponsoren/ 
 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/sponsoren/
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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 2022  

16 april is er GEEN zaterdagavondviering 

17 april, 1e Paasdag, is er GEEN H. mis 

18 april, 2e Paasdag is er een H. mis om 9.30 uur 

 

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. 

De doopdata voor Someren-Eind zijn13 Maart en 10 April. In Mei wordt er niet gedoopt. 

Wilt u uw kind laten dopen? Neem dan contact op met het secretariaat van 

Franciscusparochie: secretariaat@rkfranciscus.nl of tel. 0493-691315 of met kapelaan van 

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

 

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 

 

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. 

 

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 

 

 

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

 

LOCATIERAAD  O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13   493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21  493100   

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 

 

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 

 

 

 

Communie 2022  
 

Gelukkig lijkt het erop dat ook dit jaar weer de communie door kan gaan. 

We hebben 7 communicantjes dit jaar, op zich best veel, want het is maar een klein klasje 

groep 4. 

 

Op 2 april is de voorstelmis om 18:00 in "De Einder". 

 

Op 5 juni 1e Pinksterdag is de communie om 11:30 in "De Einder". 

 

Op beiden datums is iedereen van Harte Welkom.  

We hopen wederom op een mooie dag! 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

Francesca Boomsma 

about:blank
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De Dorpsondersteuner 

 
Denktank  

Ik ben op zoek naar enkele mensen die het leuk vinden om mee te denken over mijn werk in 

Someren-Eind. Ik vind het fijn om zo nu en dan samen te brainstormen of hulp te vragen bij 

een specifieke vraag. Lijkt het jou leuk om met mij mee te denken? Stuur me dan een 

berichtje of geef me een belletje. Ook als je even meer wilt weten. 

 

Financiële ondersteuning 

Het kan gebeuren dat je geen overzicht meer hebt over je financiën of dat je schulden hebt 

gemaakt waar je niet meer uitkomt: leningen die niet meer afgelost kunnen worden, 

achterstand met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke. Vooral nu veel 

onduidelijk is met de energiekosten. Je kunt dan terecht bij Schulddienstverlening van Onis 

Welzijn. 

Schroom niet om tijdig hulp in te roepen als de maandelijkse inkomsten niet meer voldoende 

zijn. Wacht niet totdat je een brief van de deurwaarder op de mat vindt. Blijf dat voor en neem 

contact op met de Schulddienstverlening van Onis Welzijn. 

Telefoon: 0493- 441234  of email: hulpbijschulden@oniswelzijn.nl 

 

Maatschappelijk werk gemeente Someren 

Heb jij vragen of problemen waarbij je de hulp van maatschappelijk werk kunt gebruiken? 

Maatschappelijk werk is tijdens kantooruren bereikbaar op 0493-441241 of via 

maatschappelijkwerk@oniswelzijn.nl 

 

Speelochtend 0 – 4 jaar 

Iedere woensdag vindt de Speelochtend plaats bij De Stip van 09:30 tot 11:30. Een gezellige 

inloop voor ouders met hun kinderen (van 0 - 4 jaar) waarbij de kinderen kunnen spelen en 

ouders met elkaar in contact komen. Waar? Wijkhuis De Stip, Boletenplein 25 in Asten. 

Zowel voor ouders als kinderen uit gemeenten Asten én Someren.  

 

Hulp bij belastingaangifte 

Voor hulp bij uw belastingaangifte kunt u terecht bij de vrijwilligers van de KBO of bij Hulp 

bij Formulieren in de Ruchte bij Onis Welzijn: 0493-441234 

 

Ik ben er voor ondersteuningsvragen rondom zorg, welzijn, wonen, eten, activiteiten en 

vervoer. Mijn hulp is gratis.  

 

Heb jij een vraag, heb je ergens hulp bij nodig of maak je je zorgen om een ander. Je mag me 

gerust vragen om mee te denken.  

 

 

Groetjes,  

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner  

Someren-Eind en Someren-Heide 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

 

mailto:hulpbijschulden@oniswelzijn.nl
mailto:maatschappelijkwerk@oniswelzijn.nl
about:blank
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Hallo allemaal,  

 

 

 

Na de eerste paar heerlijke weken, waarin we hebben kunnen genieten weer samenzijn en het 

weer, zijn we ook weer gestart met onze activiteiten. Op 22 maart hadden we weer een 

themamiddag. Over het verdwenen paradijs. Met fotomateriaal heeft Theo vd Mortel laten 

zien wat er in de afgelopen decennia aan vogels niet meer te zien is in onze naaste dorpen. Het 

was een geslaagde middag waarbij wij zo’n 45 leden mochten verwelkomen. 

 

Nu zijn we druk bezig om de dagtocht te organiseren. Hierover 

volgt nog info, maar zal medio mei plaatsvinden. Natuurlijk zijn 

er nog genoeg andere activiteiten waarbij iedereen welkom is, 

zoals kienen, fietsen, wandelen, koersbal, Jeu de boules en gym. 

 

Mochten jullie zelf ideeen hebben, dan kun je deze natuurlijk 

altijd kenbaar maken bij het bestuur.  

 

Een goed moment hiervoor is de jaarvergadering, die zal 

plaatsvinden op 26 april a.s. aanvang 14.00 uur in zaal de Platte 

Vonder. Wij hopen op een grote opkomst. 

 

Bestuur KBO Someren-Eind. 

 

 

 
 

Beste inwoners van Someren-Eind. 

 

Zoals jullie weten halen wij, wandelsportvereniging Hermode  

al ruim 30 jaar de oude kleding etc. op. 

Dit doen we dan ook met 6 verenigingen samen in de gemeente Someren. 

Nu is het zo dat de prijs van textiel flink gekelderd is, en met de huidige benzine prijzen is het 

maar moeilijk om uit de kosten te komen. 

Toch menen wij als verenigingen dat we hiermee nu niet zomaar kunnen stoppen. 

Daarom hebben wij als verenigingen besloten om dit jaar nog drie keer textiel op te gaan 

halen. 

 

De volgende datums komen wij weer bij u langs: 

Zaterdag 4 juni 

Zaterdag 3 september 

Zaterdag 3 december 

 

Alle andere datums die op de afvalkalender staan komen te vervallen. 

Ook zijn wij op zoek naar een locatie waar we eventueel de zakken die u kwijt wilt mogen 

opslaan. Als wij een locatie hiervoor kunnen vinden dan komen wij er te zijner tijd graag op 

terug waar u ze af kan geven en wij zorgen ervoor dat ze naar die opslag gaan. 

 

Hopend u begrip hiervoor, Bestuur w.s.v Hermode. 
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COLLECTE GOEDEN DOELEN WEEK SOMEREN IN NIEUW JASJE 

 

Na twee jaar geen collecte gehouden te hebben vindt er dit jaar weer een collecte plaats van 

de Goede Doelen Someren. De collecte vindt plaats van 20 t/m 27 maart. Nieuw dit jaar is dat 

u ook online kunt doneren via onze website www.gdwsomeren.nl 

U ontvangt nog wel een envelop, maar deze wordt niet meer opgehaald. De envelop kunt u 

nog wel inleveren bij de supermarkten die vermeld staan op de envelop. De envelop wordt 

bezorgd op vrijdag 18, zaterdag 19 of zondag 20 maart. Houd uw brievenbus dus goed in de 

gaten! Dit jaar doen er 16 doelen mee; Reuma Nederland, Nierstichting, Kinderhulp, 

Brandwondenstichting, Epilepsiefonds, KWF, Longfonds, Rode Kruis, Hartstichting, 

Handicap NL, Alzheimer Nederland, Spierfonds, Diabetesfonds, Alzheimer Nederland, Fonds 

Gehandicapten Sport en Van Harte Samen.  

 

Namens de deelnemende doelen alvast hartelijk dank voor uw donatie! 

Geef, samen maken we het verschil! 

 

 
 

http://www.gdwsomeren.nl/
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Beste Toneelvrienden, 

 

 

Het heeft even geduurd ,maar ook wij hebben onze voorstelling vooruit moeten schuiven, 

door de corona, maar nu is het bijna zover. 

Onze productie van “Lastige Lusten” is bijna zover om gepresenteerd te worden. 

De laatste voorbereidingen in volle gang, we proberen om geluid, kleding, decor zo op elkaar 

af te stemmen dat we jullie weer een ontspannen avond kunnen bezorgen. 

 

Het Verhaal:  

Wat gebeurd er als een lang getrouwd koppel, 

Een koddige congierge, 

Een inbreker met een maagzweer, 

En een bedrogen vrouw in een slaapkamer  terecht komen? 

 

Dan krijg je een absurde, maar hilarische komedie, zoals je hem nog nooit gezien hebt. 

 

inbreker                      : Dion Peters 

Mevrouw Hoefkens  : Kateijne Deerns 

Mijnheer Hoefkens   : Cees van der Velden 

Korens(congierce)     : Lambert Claessens 

Marie Louise             : Daniele van Helmond 

 

Op de repetities wordt al veel gelachen! Dat willen we uiteraard met jullie delen 

 

De uitvoeringen zijn op: 

30-4, 3-5, 6-5, en 7-5. 

We spelen in de Einder en de aanvang zal 20:00 uur zijn. 

De entree voor volwassen €10,- en voor kinderen tot en met 12 jaar €5,- 

De kaart verkoop via de website   

http://www.toneelgroepdekring.nl      

 

of via telefoon/app 06-24619782 
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Muziekvereniging Juliana 
 
 
 

 
 

Cinemagic 

Op zondagmiddag 17 april presenteren de opleidingsorkesten van Muziekvereniging 

Somerens Lust en Muziekvereniging Juliana samen met Mixed Voices de voorstelling 

Cinemagic. Deze vindt plaats in De Ruchte in Someren en begint om 15:00 uur. 

De orkesten en het jeugdkoor verzorgen een mooie voorstelling vol leuke filmmuziek van 

onder andere Disney en Dreamworks, met bijbehorende beelden op groot bioscoopscherm. 

Het wordt een Cinemagische middag, voor de hele familie! 

Als u een voorproefje wilt zien, bekijk dan de trailer op www.somerenslust.nl 

Kaarten kunnen besteld worden op: https://www.deruchte.nl/voorstelling/cinemagic/ 

 

 

Jubilarissen 

 

Op zaterdag 30 april huldigt Muziekvereniging Juliana maar liefst tien jubilarissen. 

Stefanie van den Berk-van Leuken en Peer van de Berg zijn 25 jaar lid, Sjef Wijnen en 

Johan Gähler 40 jaar. Pieter van Meijl, Anita van Otterdijk-Koster en Philomena Smits-

Wijlaars vieren hun 50-jarig jubileum. Bijzonder dit jaar is het drietal dat al 70 jaar lid 

is van de vereniging: Jan Gähler, Johan Wijnen en Jan Gähler.  

 

De jubilarissen worden door de vereniging thuis afgehaald met een serenade. Daarna vindt de 

huldiging plaats in zaal De Platte Vonder en is er voor genodigden de gelegenheid om de 

jubilarissen te feliciteren.  

 

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

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.somerenslust.nl/
https://www.deruchte.nl/voorstelling/cinemagic/
http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Bedankt! 
 

Carnaval 2022 was onverwacht top! CV De Plattevonder wil hierbij iedereen die heeft 

bijgedragen aan deze carnaval hartelijk danken.  

 

Rectificatie Ereleden en Leden en verdiensten 

Helaas was het gebruikelijke lijstje met ereleden en leden van verdiensten in de 

carnavalskrant niet vermeld. Daarom rectificeren we graag bij deze: 

 

Zij waren de Plattevonder trouw. 

Voor al hun werk en gesjouw. 

Door Rot en Rottin aanbeden. 

Daarom vermeld als ERE-leden. 

  

De volgende personen zijn Ere-lid (sinds 1984): 

† Nard van Houts 

† Adriaan van Duren 

† Marinus van de Voort 

† Frits Lammers 

† Harrie Schoolmeesters 

† Jan Lammers 

† Toon van Doorn 

† Dr. Filippini 

† Lambert Smits 

† Hendrik van Dijk 

† Wiel Vossen 

† Toon van de Laar 

† Frans van Eijk 

† Sjeng Veugen 

† Remy Lammers 

Wiel Koolen 

Ad Truijen 

Chris Weijnen 

Henk Wijnen 

Bart de Groot 

 

De volgende personen zijn Lid van Verdienste (sinds 2007): 

† Klaas van Houts 

Jan Weijnen 

Martien Claessens 

Rinus van Houts 

René Michiels 

 

Uiteraard zullen ze er volgend jaar weer 

gewoon in de carnavalskrant staan.
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Jumbo actie Spek de Kas 

Wij doen mee met de Jumbo actie Spek de Kas. Ga je boodschappen 

doen bij de Jumbo in Someren? Upload de ontvangen punten naar 

jouw favoriete vereniging. We zijn er superblij mee. 

 

Foto’s en filmpjes (Jeugd)carnaval 2022 

Houd de website en Social media in de gaten voor updates van de 

sites voor leuke foto’s en filmpjes van de (jeugd)carnaval. 

 

Algemene vergadering 5 april a.s. 

Op dinsdag 5 april a.s. om 20:00 uur wordt de Algemene Vergadering gehouden in de zaal 

van Jan van Tieskes. Alle Rotten en Rottinnen zijn van harte welkom. De leden ontvangen 

van tevoren de agenda.  

 

 

 

 
 

NIEUWE DIRIGENT VOOR CON AMORE 

 

 

Zangvereniging Con Amore uit Someren-Eind heeft een nieuwe dirigent, de heer Wim 

Reijnders uit Horst. Wim heeft een brede ervaring met allerlei soorten koren. Onder zijn 

enthousiaste leiding studeert Con Amore aan een gevarieerd repertoire. 

 

Het koor is op zoek naar versterking, nieuwe leden zijn van harte welkom!  

Con Amore repeteert iedere maandagavond vanaf 20.00 uur in de zaal bij Café Jan van 

Tieskes, Nieuwendijk 53, Someren-Eind. Loop gerust eens binnen om de sfeer te proeven.  

 

Liever eerst wat meer informatie?  

Bel dan met de heer Henny Lammers op 06-51543715 
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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 Instagram- en Facebookpagina. Met deze keer: 

- De verkiezingsuitslag 

- Bij het wisselen van de gemeenteraad is het op het gebied van beleid en 

beleidsstukken natuurlijk een stuk rustiger dan de rest van een raadsperiode 

 

Verkiezingen: 

Op 16 maart werd de verkiezingsuitslag bekend gemaakt van de Gemeenteraadsverkiezingen 

2022. Nooit eerder haalde onze partij en wellicht geen enkele andere partij zoveel stemmen. 

3098 stellen. Zetels in de gemeenteraad. 35% van alle stemmen werden uitgebracht op de 

Gemeenschapslijst. Heel erg bijzonder en natuurlijk zijn we daar supertrots op. 

 

Allereerst willen we de kiezer daar enorm voor bedanken. Als die mensen die vertrouwen 

hebben in de Gemeenschapslijst om als volksvertegenwoordiger hun belangen te behartigen in 

de Gemeenteraad van Someren. 

 

Speciaal woord van dank gaat uit naar enkele mensen die erg veel werk voor ons hebben 

gedaan: Desiré Verberne, voor het in elkaar zetten van de krant, Bas van Velthoven voor het 

redigeren, Robert Urban voor alle mooie foto’s en filmpjes, Bogaart Tuinmeubelen voor het 

beschikbaar stellen van de fotolocatie. Maar zeker ook alle folderaars die het afgelopen half 

jaar de hele gemeente Someren huis-aan-huis een folder bezorgde. En degene die de borden in 

de voortuinen plaatsten. Dank voor jullie inzet allen. Zo’n grote groep vrijwilligers daar zijn 

we erg trots op! Het is een voorecht om met jullie te mogen samenwerken. 

 

En wat is nu de kracht geweest van onze campagne? Allereerst denken we dat we een 

prachtige campagne hebben gevoerd zonder ook maar iets af te geven op andere partijen en 

mensen van die partijen. We hebben niet zo’n groot budget, maar door de vele vrijwilligers 

hebben we wel alle mensen kunnen bereiken als dé lokale partij van heel Someren. We 

hebben een prachtige kandidatenlijst met echte vertegenwoordigers uit de hele gemeente 

Someren. Een uitgebalanceerde mix van jong en oud, en man en vrouw. En we hebben een 

mooi team van verkiesbare kandidaten: Waarbij jonge, nieuwe, kundige en ambitieuze  

mensen echt een kans krijgen om tussen de ervaren kandidaten onze toekomst te waarborgen. 

En als laatste hebben we door de perikelen van het afgelopen jaar de mensen in Someren 

kunnen laten zien dat de Gemeenschapslijst en de mensen van de Gemeenschapslijst graag 

van openheid en transparantie houden, en zich daar voor in blijven zetten. Daarnaast voelt de 

burger zich gehoord bij de Gemeenschapslijst! 

 

Iedereen heel hartelijk dank! 
 

 
Voor reacties:                         Guido Schoolmeesters   06-25168054         Bart de Groot 06-22950343    

Stef Kornuijt  06-40441288   Annelieke Huijerjans      06-29836172        Daan Velings  06-53899941 
Jan Adriaans  06-46857334      
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 
gemeenschapslijst@chello.nl  

 

Een van de laatste onderdelen van onze campagne was de start van het 60 jarig bestaan van 

onze Gemeenschapslijst. En die hebben we afgetrapt met een loterij. In oktober heeft heel 

Someren een vragenlijst ontvangen van de gemeenschapslijst. Met als doel deze in te vullen 

en te retourneren. We hebben 804 vragenlijsten teruggekregen. De antwoorden van die 

vragenlijsten vormden onze input voor het verkiezingsprogramma. Om de burgers te 

stimuleren hadden we afgesproken € 2,- te doneren in een pot voor iedere geretourneerde 

vragenlijst. Deze pot werd op 8 maart, als start van het jubileumjaar, verloot onder 3 goede 

doelen. Uiteindelijk waren EHBO Someren, Stichting Liever in Lierop en het Zummers 

Triduüm de gelukkige prijswinnaars 

 

Vergaderkalender Schaduwraad 2022 

De Gemeenschapslijst profileert zichzelf als dé lokale partij voor heel Someren Om die reden 

zullen wij in de toekomst ook vaker onze achterbanvergadering buiten Someren-Eind gaan 

houden.        Dinsdag 5 april   Dinsdag 10 mei  Dinsdag 7 juni   

Dinsdag 5 juli        Dinsdag 13 september  Dinsdag 18 oktober  Dinsdag 29 november 

   

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 5 april om 20:00 uur in 

Gemeenschapshuis de Einder in Someren-Eind. 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.gemeenschapslijst-someren.nl 
 

 
 

 
Voor reacties:                         Guido Schoolmeesters   06-25168054         Bart de Groot 06-22950343    

Stef Kornuijt  06-40441288   Annelieke Huijerjans      06-29836172        Daan Velings  06-53899941 
Jan Adriaans  06-46857334      
 
 

../../../../Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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Openheid boven (afgedwongen)geheimhouding. 

We lezen de afgelopen tijd regelmatig de gang van zaken rond het ontslag van de Somerense 

wethouder Schoolmeesters. 

De teneur in de berichtgeving van de laatste week verbaast me nogal. Er wordt zo hier en daar 

gesuggereerd, dat mensen die duidelijkheid wensen en zich daar open over uitspreken de 

gemeente Someren in een kwaad daglicht willen stellen. Het tegendeel is waar.  

De wethouder werd ontslagen op 9 februari 2021. Gevraagd naar de reden(en) van het ontslag 

leverde 2 hoofdoorzaken op, vastgelegd in een rapportage van onderzoeksbureau Necker van 

Naem, een bekend bureau van de burgemeester. 

De genoemde hoofdoorzaken zijn volgens de gemeenteraad, die Schoolmeesters heeft 

ontslagen: De wethouder zou zijn zoon hebben bevoordeeld bij het verwerven van een woning 

in bouwlocatie Groote Hoeven en bovendien zou de wethouder een aannemer hebben 

voorgetrokken in het aannameproces. 

Vervolgens is een door 762 mensen ondertekende petitie ingediend bij B&W en de Raad 

waarin met onderbouwing wordt gevraagd naar openheid van zaken, een door de Overheid in 

het algemeen in toenemende mate gepredikte handelwijze. Resultaat: negatief. 

De maanden daarna gebeurt er van alles, maar herkenbare openheid wordt niet geboden. 

De wethouder weet uiteindelijk via de rechterlijke macht te bereiken dat in zijn geval 

openheid gaat boven de afgedwongen vertrouwelijkheid. 

Dat heeft ertoe geleid dat een 3-tal geïnterviewde ambtenaren en een interviewer van het 

onderzoeksbureau onder ede mochten worden gehoord, hetgeen op 14 en 15 februari j.l. is 

geschied.   

De gehoorde ambtenaren speelden een belangrijke rol in de loop der gebeurtenissen. 

Zij immers zijn goed op de hoogte hoe de wethouder opereerde in de onderhavige gevallen.  

Zij waren zeer verbaasd dat de antwoorden die zij hadden moeten geven op de aan hen 

gestelde vragen voor hen niet herkenbaar in het onderzoeksverslag terug te vinden waren. 

De conclusies uit de onder ede afgenomen verklaringen zijn: De wethouder heeft zijn zoon 

noch de aannemer bevoordeeld. De indertijd aangenomen motie van wantrouwen en het 

daaruit voortgevloeide ontslag lijkt op basis van de verhoren achterhaald. Dat doet natuurlijk 

een beetje zeer voor alle partijen, maar daar kan toch mee worden omgegaan? 

Nu blijkt dat de burgemeester pal achter de gepresenteerde onderzoeksresultaten blijft staan 

en de meerderheid van de Raad ook vasthoudt aan de ontslagprocedure, hoewel ook nog 

boven water kwam tijdens de verhoren onder ede dat op minimaal één punt de Raad bewust 

verkeerd is ingelicht. Een punt dat de zienswijze die de aanloop vormde voor het ontslag moet 

hebben beïnvloed. Tijdens de raadsvergadering van 24 februari j.l. verkondigden de beide nog 

in functie zijnde wethouders aan hun verslag niet openbaar te maken van deze, in toenemende 

mate merkwaardige, gang van zaken. Dat was nu juist een goede gelegenheid voor 

burgemeester Blok en de wethouders Maas en Swinkels om openheid van zaken te geven. 

Van de 11 afgenomen interviews is de inhoud van 7 bekend. Uit de inhoud van die 7 is niets 

belastends voor Schoolmeesters naar voren gekomen. In de overige 4 niet geopenbaarde 

interviews moeten dus heel bezwarende beschuldigingen staan die hebben geleid tot het 

eindrapport op basis waarvan hij is ontslagen. Het zou jammer zijn als die gevraagde 

transparantie wederom via de rechter moet worden verkregen.  

De ondertekenaars van de petitie zouden nu eindelijk meer duidelijkheid willen zien. 

Mocht B&W en/of de Raad vinden dat we aan het verkeerde loket staan dan horen we dat ook 

graag. Zo het nu lijkt af te lopen geeft een onbevredigend gevoel. 

Het grondrecht uit de Grondwet: Iedere burger heeft het recht een verzoek in te dienen bij de 

Overheid verliest veel van z’n glans op deze wijze. Dat de transparantie moge zegevieren. 

De petitie-ondertekenaars zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.    

Namens deze: Steef van ‘t Slot        
 


