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Nummer 5 

Mei 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 12 Mei. 

Daarna 23 juni, 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/


2 

 

 

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 

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 

 

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
http://www.rkfranciscus.nl/
about:blank
about:blank
about:blank
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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       06-18425008   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 
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Beste leden,  
 

 

Na weer heerlijk te hebben genoten van het prachtige weer, staat er een mooie dagtocht  

gepland voor onze leden. De uitnodiging hiervan hebben jullie al ontvangen bij de ONS.  

We gaan dit jaar naar Zuid Limburg en bezoeken Museum Vaals en het oorlogskerkhof van 

Margraten. 

 

 

 

Het belooft een prachtige dag te worden en alleen al de rit door Zuid Limburg is natuurlijk 
prachtig. Denk eraan aanmelden voor 10 mei a.s. zoals staat aangegeven op het 

inschrijfformulier. 

 

Het koersballen hebben we ondertussen stil gelegd door gebrek aan leden. Helaas, maar wie 

weet kunnen we het in de toekomst weer oppakken.  

 

Ook willen we jullie weten dat er een twee wekelijkse nieuwsbrief is van KBO-Brabant. Je 

hiervoor opgeven kan via de site kbo-brabant.nl/nieuws. 

 

Verder willen wij onze bestuursleden Elly van de Ven en Marij Klinckenberg heel erg 

bedanken voor hun inzet voor het bestuur van KBO Someren-Eind en verwelkomen wij hun 
opvolgers. 

 

Bestuur KBO Someren-Eind. 

 

 
 

“Lastige Lusten” 
 
 
De uitvoeringen zijn op: 

30 april, 3 Mei, 6 Mei, en 7 Mei 

We spelen in de Einder en de aanvang: 20:00 uur 

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 
 

 

 

http://www.toneelgroepdekring.nl/
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De Dorpsondersteuner 

 
Lekker eten in de Einder 

In de Einder kun je iedere donderdag om 12 uur lekker warm eten. Vrijwilligers zorgen voor 

een gezellige tafelschikking en de bediening. Je bestelt vooraf precies datgene wat jij lekker 

vindt! Het is gezellig om wat nieuwe mensen te ontmoeten en je eet een keertje niet alleen. 
Lijkt het jou leuk om dit een keertje uit te proberen? Neem een vriend of vriendin mee en kom 

proeven! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de beheerster Marie Jose. Zij weet er alles 

van en kan antwoorden op al je vragen geven. 

0493-491993 of info@gemeenschapshuis-de-einder.nl 

 

Beschuit met Liefde 

Sinds enkele jaren bestaat de werkgroep Beschuit met Liefde. Beschuit met Liefde vindt het 

belangrijk dat er veel aandacht is voor de relatie van partners. Vooral in tijden dat de kinderen 

klein zijn, gaat dat niet vanzelf. Eind juni zal er een webinar plaatsvinden met tips om je 

relatie gezellig te houden. Houd dit in de gaten op Facebook: Beschuit met Liefde.. 
 

Agenda verenigingen Someren-Eind 

Op de website Someren-Eind staat een agenda. Je kunt hier de activiteiten voor 2022 

doorgeven. Als iedereen dit doet houden we een mooi gevulde agenda. Vooral nu er weer 

steeds meer activiteiten zijn is dit een aanrader om dubbele data te voorkomen.  

 

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.  

 

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 

 
 
 

about:blank
about:blank
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Oproepje van de Dorpsraad 

 

 

 

Vertegenwoordigers van Evenementenstichting Lierop 825, Comité 4 en 5 mei Someren, St. 

Veteranen Someren en St. Wehrmachthuisje Someren-Heide vormen sinds korte tijd de 

werkgroep Vrijheidsvuur De Peel / Someren.  

 

Vanuit iedere kern van Someren zitten vertegenwoordigers, helaas nog niet vanuit Someren-

Eind. Daarom onze vraag: Zijn er mensen die Someren-Eind willen vertegenwoordigen in 

de werkgroep Vrijheidsvuur De Peel / Someren?  

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op.   
 

Korte inhoud: 

Afgesproken is dat het vrijheidsvuur elk jaar in een andere Somerense kern wordt ontvangen 

met een ceremonieel gedeelte van een half uur. Daarnaast is het de bedoeling, dat de 

basisscholen worden betrokken bij de ceremonie en er een educatief gedeelte is (over vrijheid) 

op de basisschool. De St. Veteranen Someren verzorgen dan dit educatieve programma op de 

school. Zij hebben hiervoor lesmateriaal beschikbaar. We hebben afgesproken dat we het vuur 

dit jaar in Someren-Heide ontvangen. St. Wehrmachthuisje S-H zorgt voor de organisatie.  

Eens in de vijf jaar (voor het eerst in 2024 – Lierop) is er een groter opgezet programma.  

 
Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Someren-Eind 

dorpsraad@someren-eind.nl 

t. 0619221188 

 

 

 

    Muziekvereniging Juliana 
 
 
 
 
 

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  

about:blank
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Wandelsportvereniging Hermode viert dit jaar  

haar 60 jarig bestaan. 
 

Iedereen die van wandelen houdt, willen we uitnodigen om te gaan wandelen op de door 

leden van onze vereniging voor jou uitgezette routes in de gemeente Someren. Omdat we dit 

jaar als wandelsportvereniging ons 60-jarig bestaan vieren, bieden wij de wandelaar deze 

routes door het Somerense land gratis aan. 

Als je aangeeft dat je geïnteresseerd bent volgens deze link : 

https://forms.gle/Gayeo1djcn1YjPuo8   

ontvang je elke 2 weken een nieuwe route in je mailbox. 

 
Deze routes zijn ook te gebruiken als oefening voor de Kennedymars of Rondje Someren. 

Er zijn al 4 routes beschikbaar. Er volgen nog routes voor de volgende data: 

1 mei, 15 mei, 5 juni, 19 juni. 

 

Je kunt deze dagen kiezen uit twee routes, een langere en een wat kortere . Ga naar 

hermode.nl of facebook.com/WSVHermode en laat weten wanneer je mee doet. Dit mogen 

alle zondagen zijn of kies er enkele uit. De routes zijn gebaseerd op het bestaande 

routeknooppuntennetwerk en hebben een beknopte beschrijving. 

Misschien wordt wandelen wel jou nieuwe hobby met deze uitdaging! 

 

Hermode kan nog nieuwe leden gebruiken. 
 

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op facebook.com/WSVHermode. Onze voorzitter 

is te bereiken via cweijnen@kpnmail.nl of via tel./app. 06 533 23 813  

Link voor de inschrijving : https://forms.gle/Gayeo1djcn1YjPuo8 

 

We hebben als vereniging nog meer leuke activiteiten zoals de woensdagavond 

wandelingen, seniorenavonden, zondagse wandelingen en is er is nog ruimte om met ons 

mee deel te nemen aan de vierdaagse van Apeldoorn. Dit laatste kan ook als niet lid. Voor 

inlichtingen kunt u contact opnemen met Christian Weijnen, tel. 06 - 53323813. 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar mensen die net als wij zin hebben op 

woensdagavond een rondje te wandelen van ongeveer 1,5 uur startend 

vanuit het centrum van Someren-Eind.  

 

Gezellig met een kleine groep. Na afloop drinken we nog een kop koffie of thee. Wil je direct  

door naar huis dan is dat ook prima.  
 

Spreekt dit je aan, kom dan op woensdag 11 mei om 19.00 uur naar d’n Herd, 

Willem Alexanderlaan 5 te Someren-Eind.  

 

W.S.V. Hermode 

 

 

https://forms.gle/Gayeo1djcn1YjPuo8
https://forms.gle/Gayeo1djcn1YjPuo8
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Jacqueline Felius (1966) 

 

Ik ben geboren en getogen in het Zeeuws-Vlaamse Axel 
en sinds 1989 woonachtig in het mooie Someren. 

 

In 2004 heb ik mijn passie in het schilderen gevonden en, geïnspireerd door diverse  

kunstenaars, een eigen stijl ontdekt en ontwikkeld. Ik ben begonnen met aquarelleren, 

waterverf op papier, onder leiding van de Astense kunstenares Elra Heus. Vervolgens heb ik 

in 2009 een cursus Flow Painting gevolgd bij Eelke van Hoof uit Nuenen. Na het werken met 

deze technieken ben ik langzaam maar zeker overgestapt naar het schilderen met acrylverf in 

het gezelschap van Iente Verheijen. 

 

De onderwerpen zijn divers van aard, al is de natuur wel een terugkerend thema.  
We zien afwisselingen tussen abstract en natuurgetrouw, wat weergeeft dat er geen sprake is 

van planmatig werken maar er steeds gezocht wordt naar uitdagingen. Daarnaast is er 

overeenkomst tussen de werken door het veelvuldig gebruik van felle kleuren. 

 

Het uiten van alle facetten van het leven, van rust tot drukte, vrijheid en dromen, komen tot 

uitdrukking in het gebruik van deze kleuren en roepen diverse emoties op die voor elk 

individu anders zullen zijn.  

 

KIJK en GENIET! Jacqueline 
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Informatiebulletin mei 2022 
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: 

- Nieuwe burgerleden stellen zich voor: Ralf van Bommel en Marc Sanders; 

- Behoud buurtsuper in Someren-Eind; 

- BuitenBeter-App; 

- Schaduwraad.  

 
Nieuwe burgerleden stellen zich voor: Ralf van Bommel en Marc Sanders 

Een nieuwe raadsperiode betekent naast nieuwe raadsleden ook nieuwe burgerleden. Iedere 

partij heeft de mogelijkheid tot het aanstellen van twee burgerleden. Zij nemen zitting bij de 

commissievergaderingen (de voorbereidende vergaderingen op de raadsvergadering) en 

maken onderdeel uit van de fractie.  

 

Ralf van Bommel 

Ralf van Bommel is 38 jaar, woonachtig in 

Someren samen met zijn vrouw en kinderen. Hij 

is accountmanager en houdt van hockey, voetbal 

en koken en BBQ ’en. Wat voor Ralf belangrijk 
is voor Someren de komende jaren? Dat het in de 

gehele gemeente leefbaar blijft voor jong én oud 

en Someren altijd een prettige gemeente mag 

zijn om in te leven. Ralf neemt zitting in de 

commissie Ruimte. 

 

 

Marc Sanders 

Marc Sanders is 46 jaar, woonachtig in 

Someren samen met zijn vrouw. Hij werkt 
als logistiek- en spare parts medewerker en is 

in het dagelijks leven onder andere vaak te 

vinden bij Fanfare St. Willibrordus, de 

Koepelbloazers, SV Lierop en SV Someren 

en Oranjeclub Lierop.  

Marc is altijd al geïnteresseerd geweest in de 

politiek en wil bijdragen en staan voor 

transparante en eerlijke politiek. Marc neemt 

zitting in de commissie  Burger & Bestuur. 

 

 

 
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
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Informatiebulletin mei 2022 
Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 

 

Behoud buurtsuper in Someren-Eind 

De eigenaar van de buurtsuper in Someren-Eind is voornemens te stoppen en zoekt naar 

opvolging. Centerrr is een organisatie de interesse heeft om de buurtsuper volgens hun eigen 

concept voort te zetten, middels o.a. inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij 

hebben contact gezocht met de gemeente om een mogelijke samenwerking aan te gaan. 

In de collegevergadering van 22 maart jl. heeft het college besloten om geen overeenkomst af 
te sluiten met Centerrr. Voornaamste reden is dat we als gemeente volgens het college niet de 

juiste partij zijn om de overeenkomst mee af te sluiten, maar het college zich ziet als 

verbinder. 

Omdat dit besluit mogelijk impact heeft op de leefbaarheid van de samenleving in Someren-

Eind is het ook gedeeld met de gemeenteraad.  

 

 
 
Wij als Gemeenschapslijst hebben leefbaarheid in iedere kern hoog in het vaandel staan en 

stonden in de commissie dan ook positief tegenover het concept van Centerrr. Helaas bleek er 

vanuit de andere partijen weinig draagvlak voor te zijn.  

 

In de afgelopen gemeenteraadsvergadering hebben we desondanks het college nog 

opgeroepen middels een motie om ook echt de rol als verbinder op te pakken en ons als 

gemeenteraad over de voortgang te informeren. Voor dit voorstel was geen brede steun en het 

wordt daarmee niet vervolgd.   

 
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
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Informatiebulletin mei 2022 
Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 

 

 

BuitenBeter-app 

Het is al volop lenteweer en dat betekent dat we ook weer meer 

naar buiten gaan. Liggen stoeptegels niet goed, zijn 

lantaarnpalen defect of is er iets anders buiten wat niet in orde 

is? Meld het met de BuitenBeter-app! Deze app is zowel te 
vinden in de ‘Google Playstore’ als in de ‘App Store’.  

De app is eenvoudig in gebruik. Open de app, maak een foto, 

zoek de locatie, beschrijf het probleem en verzenden maar! Per 

e-mail krijg je direct een bevestiging en uiteindelijk ook een 

reactie vanuit gemeente.  

 

 

Schaduwraad 2022 

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 
 

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.  

Dit jaar vindt de Schaduwraad nog plaats op: 

Dinsdag 10 mei  Dinsdag 7 juni   Dinsdag 5 juli   

Dinsdag 13 september  Dinsdag 18 oktober  Dinsdag 29 november 

 

Aanstaande dinsdag 10 mei vindt de Schaduwraad plaats in de bibliotheek in Someren 

(Molenstraat 12, 5711 EW Someren).  
 

 

 
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
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Someren blijft mantelzorgers waarderen  
 

 

De inzet van mantelzorgers is ontzettend belangrijk. Als gemeente laten we onze 

waardering voor deze vrijwilligers elk jaar blijken, onder meer door het 

mantelzorgcompliment uit te delen. 

 

Lager bedrag  

De gemeente Someren blijft mantelzorgers waarderen met een geldbedrag. Het bedrag is  

wel lager ten opzichte van voorgaande jaren. Namelijk maximaal € 70,- in plaats van  
€ 100,-. Dit komt omdat de gemeente heeft moeten bezuinigen per 2022. Dit neemt niet 

weg, dat we de impact van mantelzorg niet onderschatten en de groep mantelzorgers  

blijven ondersteunen waar dat kan. Zo is er het Steunpunt Mantelzorg en zetten we  

mantelzorgers extra in het zonnetje op de Dag van de mantelzorg. 

 

Vorm blijft hetzelfde, datum aanvraag wijzigt 

We hebben ook dit jaar voor een financiële bijdrage gekozen, omdat we merken dat de  

meeste mantelzorgers liever een geldbedrag willen dan een kadobon of een uitje. Zo kunt  

u zelf bepalen waar u dit bedrag aan uitgeeft. 

Naast het bedrag dat dit jaar verandert, wijzigt ook de aanvraagtermijn. U kunt het  
mantelzorgcompliment 2022 aanvragen tussen 1 september en 1 december. Eerst was dit  

vanaf 1 mei, maar daar maakte bijna niemand gebruik van. 

 

Dus zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig  

heeft? Dan kunt u tussen 1 september en 1 december het mantelzorgcompliment aanvragen. 

Dit doet u samen met degene voor wie u zorgt. 

Vanaf half augustus informeren wij inwoners hier nogmaals over via bijvoorbeeld ’t Contact, 

de website en sociale media.  

 

Steunpunt Mantelzorg is er het hele jaar door voor u 

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan informatie of praktische tips? Of wilt u uw  
verhaal kwijt? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg van Onis Welzijn. Dat kan  

via (0493) 441 253 of m.lenders@oniswelzijn.nl 

Het Steunpunt Mantelzorg verzorgt verder interessante workshops en cursussen. Kijk  

daarvoor eens op de website www.oniswelzijn.nl onder mantelzorg. Door het steunpunt te  

subsidiëren, wil de gemeente Someren nogmaals onderstrepen, hoe waardevol  

mantelzorgers zijn voor onze hulpbehoevende inwoners. 
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