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Nummer 7 

Juli 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 juli. 

Daarna 22 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 

 

 

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 VANUIT DE PAROCHIE 

 

 

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                                     secretariaat@rkfranciscus.nl  

                              06-24339494                     Asten 0493-691315 

         

 
CONTACTPERSONEN  

LOCATIE O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  493763/ 06-20495740 

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100/ 06-17482545  

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990/ 06-13875424 

 

Beheerder kerkhof 

Piet van Houts   Haspelstraat 21  493100/ 06-17482545 

 

Openingstijden kerkhof en Mariakapel: Zomer 9.00 uur- 20.00 uur. 

                    Winter 9.00 uur- 17.00 uur. 

 

Dopen, huwelijken en uitvaarten 

Dopen zijn mogelijk in Someren-Eind in de gilde kapel elke tweede zondag van de maand. 

Om een datum vast te leggen kunt u contact opnemen met het secretariaat in Asten. 

 

Voor huwelijken en uitvaarten neemt u contact op met het secretariaat of met pastoor 

Steijaert. Zie kader. 

 
 
 

 

Op 3 juni is Lambert van den Burgt overleden. 

  

Lambert is altijd betrokken geweest bij het drukken van Samen ’t Eind. 

  

Wij wensen Nelly, familieleden, kennissen en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit 

verlies. 

  

Samen ‘t Eind 

 

 

 

about:blank
about:blank
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Hallo allemaal,  

 

 

 

Wat zijn we toch weer aan het genieten van het mooie weer. De eerste vakantiegangers zijn al 

weg, en zo zal het de komende maanden wel door gaan. Iedereen die gaat alvast een hele fijne 

vakantie. 

 

Helaas zien we ook weer dat de corona cijfers oplopen. Kijk goed naar elkaar om en help 

elkaar waar nodig is. 

 

Op maandag 24 juni zijn een paar bestuursleden op de bijeenkomst geweest om te kijken en 

mee te denken hoe er een oplossing gevonden kan worden, om de supermarkt in Someren-

Eind te behouden. De opkomst was goed en we hebben veel van onze leden op deze avond 

ook gezien. Er is nu besloten dat er een werkgroep gaat kijken naar de mogelijkheden. 

Hopelijk kunnen we een oplossing vinden, want geen supermarkt in Someren-Eind is 

eigenlijk niet denkbaar. 

 

Verder is het bestuur weer aan het kijken om het een en ander te organiseren. Wij houden 

jullie op de hoogte. 

 

Bestuur KBO Someren-Eind 
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Beste mensen,  

 

 

 

In de afgelopen tijd heeft de parochie jullie op de hoogte gesteld over de nieuwe benoeming 

van kapelaan Van Overbeek. Hij zal onze parochie per 1 juli verlaten.  

 

Het bisdom ziet voor onze parochie een toekomst en wil voorzien in een nieuwe priester. 

Hierover heeft de parochie al gecommuniceerd. De bedoeling was dat deze nieuwe priester 

vanaf 1 juli 2022 samen met diaken Swaanen en mijzelf het pastorale team zou vormen. Wij 

keken hier naar uit.  

 

In de afgelopen dagen heb ik van het bisdom vernomen dat deze geplande benoeming nog niet 

per 1 juli kan ingaan maar op een later moment. Er kan door het bisdom geen datum worden 

gegeven. Dit betekent dat ikzelf de komende tijd de enige priester ben ik onze parochie. 

Aanpassingen in onze vieringenroosters zijn dan ook noodzakelijk.  

 

De aanpassingen moet ergens op gebaseerd zijn. In ieder geval ga ik er vanuit dat de viering 

van de Eucharistie centraal staat. Wij zijn een gemeenschap in Christus vanuit het 

samenkomen rond het altaar van de Heer. De nieuwe situatie vanaf 1 juli dwingt ons te kijken 

naar de plaatsen waar we ook echt de Eucharistie kunnen vieren als gemeenschap. Dit roept 

de vraag op: “hoe staan we er dan eigenlijk voor op de diverse locaties?” En het antwoord 

bepaalt de keuze voor de aanpassingen.  

 

Ik kies voor de consequente viering van de zondagse Eucharistie in Asten en Someren. Twee 

plaatsen met een goed kerkbezoek, contact met jonge gezinnen door doopsels en huwelijken, 

mogelijkheden voor toekomstig familiepastoraat, vitalisering en een centrale ligging die voor 

alle parochianen redelijkerwijs bereikbaar is. In deze twee dorpen vieren we elke zondag en 

op doordeweekse dagen de heilige Eucharistie. De volheid van kerkelijk leven en vieren staat 

in deze dorpen centraal. Evenals het organiseren van vorming, catechese en initiatieven voor 

parochievernieuwing.  

 

In Asten en Someren hechten de zorgcentra Sonnehove en de Lisse sterk aan een 

Eucharistieviering. De deelname evenaart geregeld het aantal bezoekers in weekendvieringen 

op sommige kerklocaties. Ik kies er bewust voor om in de centra door te gaan met de 

maandelijkse vieringen.  

 

In Heusden en Lierop kies ik gezien het geringe kerkbezoek voor een maandeljkse 

Eucharistieviering. Dit kan in samenspraak met mij worden aangevuld met een vorm van 

kerkelijk gebed door vrijwiligers. Ik besef dat dit een grote verandering is, maar het is wel een 

realistische weerspiegeling van de mate van actieve betrokkenheid bij de reguliere vieringen 

in deze gemeenschappen. In Heusden en Lierop verzorgt de parochie vanzelfsprekend 

doopsels en uitvaarten. 

 

Helaas moet ik besluiten om de reguliere Eucharistievieringen in het gemeenschapshuis ‘de 

Einder’ in Someren Eind te laten vervallen. Ondanks de niet aflatende inzet van de 

vrijwilligers is het doorgaan met deze vieringen niet realistisch. Doopsels en uitvaarten 

blijven gewoon mogelijk in Someren Eind. Evenals het toedienen van doopsels in de 

Gildekapel (altijd in overeenstemming met het Sint Lambertusgilde) 
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De bedevaartsplaats Ommel heeft een bijzondere plaats en dat zal in de toekomst ook zo 

blijven. In Ommel blijven we de Eucharistie vieren. Ik kies voor de huidige viering op 

zaterdagavond om 17:00 uur. Ook zal er op de 1e en 2e woensdag van de maand een 

ochtendmis worden gevierd. De vieringen op andere dagen vervallen voor dit moment. Het 

programma van de Mei-maand en bedevaarten staan hier los van.  

 

Samenvattend komt het bovenstaande op het volgende neer:  

• Someren Eind: de reguliere vieringen vervallen.  

• Asten en Someren: elke zondag een Eucharistieviering en om-en-om vieringen van dinsdag 

tot en met vrijdag om 19:00 uur.  

• Zorgcentra Sonnehove en de Lisse: de maandelijkse vieringen gaan gewoon door.  

• Ommel: op zaterdagavond is er een viering om 17:00 uur en op de 1e en 2e woensdag van 

de maand om 08:00 uur (of 08:30 uur).  

• Heusden: eenmaal per maand is er op zaterdagavond een Eucharistieviering en eventueel 

een vorm van kerkelijk gebed op een andere zaterdag.  

• Lierop: eenmaal per maand is er op zondag een Eucharistieviering en eventueel een vorm 

van kerkelijk gebed op een andere zondag. 
 

 
 

 

Het zal voor iedereen wennen zijn. Diaken Swaanen en ikzelf proberen zoveel mogelijk 

dienstbaar te zijn maar vragen ook geduld en begrip. De komende weken zullen we op 

verschillende plekken de gelegenheid geven om samen te komen om over deze aanpassingen 

te spreken. Toch zijn deze deze aanpassingen nodig om realistisch en met vertrouwen de 

toekomst in te gaan.  

 

Groeten en alle goeds,    

Pastoor Steijaert 
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De Dorpsondersteuner 

 
De langste dag.. 

Op 21 juni was het de langste dag van het jaar alweer. De tijd vliegt. Vooral nu we het gevoel 

hebben dat weer alles mag en kan. De ontmoetingen, feestjes, festivals en noem maar op.  

De agenda’s zijn al snel weer propvol. Toch hoor ik ook geluiden van mensen die de rust en 

de stilte van een half jaar geleden dan weer missen. Het is en blijft een hele kunst om de 

balans te vinden tussen privé, werk, vrienden, hobby’s, samen dingen doen en lekker even 

alleen zijn. Wat bij de één past, hoeft zeker niet hetzelfde te zijn voor de ander. Dat maakt het 

allemaal niet zo makkelijk.  

 

Wanneer je het gevoel hebt geen tijd voor jezelf te hebben dan is het belangrijk dat je hier iets 

mee doet. En wanneer je denkt dat je eenzaam bent dan zul je de mensen moeten opzoeken. 

Dit opschrijven of vertellen is heel makkelijk… Dit doen.. is een ander verhaal. In je eentje 

aansluiten bij een groepje mensen met een activiteit is vaak moeilijk. Toch zie ik dappere 

mensen die dit doen. Even proberen, soms met hulp van mij of een ander. Proberen wordt dan 

deelnemen en zo ontstaat dan dé activiteit van de week. Stap voor stap. Om dit te zien 

gebeuren is mooi.  

 

Activiteiten 

Je hebt het voor het uitkiezen: biljarten, kaarten, rummikub, jeu de boules, fietsen, wandelen, 

(stoel)yoga, gym (diverse groepen/leeftijden), koffiedrinken, breicafé (wintertijd), in het park 

tuinieren, Einderplein onderhoud, enz enz.  

 

Mis je iets? Misschien is het wel in de naburige dorpen te vinden of kunnen we het hier in 

Someren-Eind creëren. Ik hoor het graag! 

 

Verslavingen 

Problemen door alcohol, drugs, gokken, gamen, internet of medicijnen kunnen groot of klein 

zijn. Verslaving is niet een kwestie van ‘ja’ of ‘nee’. 

 

Iedereen is anders. Samen kijkt Novadic naar wat jij wilt bereiken in het leven. En hoe je de 

problemen kunt oplossen die jou in de weg staan. Dat zijn niet alleen je problemen door 

gebruik of verslaving, maar ook andere problemen. Bijvoorbeeld psychische problemen. 

Bij Novadic-Kentron kan ook de familie of omgeving terecht voor vragen of andere 

ondersteuning. Voor informatie: www.novadic-kentron.nl 

 

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.  

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner  

Someren-Eind en Someren-Heide 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

about:blank
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Beste inwoners van Someren-Eind,  

 

 

Afgelopen dinsdag 21 juni hebben we samen met Theo Bosch een bijeenkomst gehad in de 

Einder. 

Hierbij hoorden veel geluiden. Van klanten die de Buurtsuper echt gaan missen en van 

mensen die vinden dat een Buurtsuper echt bij onze dorpskern hoort. 

Tijdens deze avond zijn er vragen gesteld aan Theo. Wat zijn mogelijkheden en wat niet. 

Duidelijk is in ieder geval dat er niet zomaar een nieuwe plek voor boodschappen komt na 1 

september.  

Willen we echt een Buurtsuper behouden dan zullen we dat niet alleen moeten willen en 

denken, maar daar ook werkelijk iets aan doen. 

Een eerste stapje is dat er een werkgroep is gevormd tijdens deze avond. Mocht jij ideeën 

hebben voor de werkgroep dan horen wij die graag. 

 

Deze ideeën mogen gemaild worden naar dorpsraad@someren-eind.nl 

Aan ieder die deze avond aanwezig was, dank jullie wel voor het meedenken. 

 

Groet, 

Dorpsraad Someren-Eind 

 

 

 

 

Tuimel In 
 

Helaas heeft Norlandia Kinderopvang moeten besluiten om na 30 jaar de deuren van 

Peutergroep Tuimel In te moeten sluiten. Al een paar jaar is de kindbezetting bij 

peuterspeelzaal Tuimel In te laag. Hierdoor hebben we besloten om toch te stoppen in 

Someren-Eind. De laatste dag dat Tuimel-in open zal zijn is vrijdag 22 juli. We bieden nog 

wel peuterspeelzaalwerk aan in Someren-Heide en Someren dorp.  

 

Norlandia Someren-Heide (peutergroep Kruimeltje) biedt peuteropvang aan op maandag-, 

dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend. Natuurlijk zijn jullie van harte welkom voor een 

vrijblijvend gesprek en rondleiding. Het telefoonnummer is: 0618077985. 

 
Laura van Vijfeijken  
Pedagogisch medewerkster Tuimel-In 
Norlandia Kinderopvang B.V.   
Hoofdlocatie ’t Drempeltje  
Laan ten Roode 32  
5711 GC Someren  
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Muziekvereniging Juliana 
 

 

Zomerconcert met bekendmaking Maestro’s 

 

Op zondag 17 juli sluit Muziekvereniging Juliana het seizoen af met een zomerconcert 

op het Einderplein in Someren-Eind. De jeugdslagwerkgroep, opleidingsorkest, 

slagwerkgroep en harmonieorkest brengen zomerse muziek, om iedereen alvast wat in 

de vakantiestemming te brengen. Het concert begint om 15:00 uur.  

 

Voorafgaand aan het concert maakt de vereniging nog een muzikale rondwandeling door 

Someren-Eind. Het Einderplein wordt speciaal voor deze gelegenheid feestelijk ingericht, 

inclusief bar, die vanaf 14:45 uur geopend is. 

 

 
 

 

Bekendmaking Maestro’s 

Dit jaar organiseert Muziekvereniging Juliana ook weer het evenement “Maestro”. De 

voorrondes hiervan zijn op 2 oktober en 5 november, de finale vindt plaats op 17 december. 

Na de succesvolle eerste editie in 2019 zijn zes nieuwe Maestro’s bereid gevonden de 

muzikale strijd om de titel “Maestro 2022” met elkaar aan te gaan.  

De komende weken vóór het concert zullen zij onherkenbaar op social media, in filmpjes vol 

hints, alvast worden voorgesteld. Tijdens het concert op 17 juli worden zij op ludieke wijze 

aan het grote publiek gepresenteerd. Zes verrassende kandidaten, die meteen op het podium 

voor het orkest aan het werk gezet worden. Reden te meer om te komen kijken dus! 

 

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

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Clubkampioenschap en wisselbekers schieten bij Gilde St. Lambertus 
 

Op zaterdag 23 juli 2022 wordt er geschoten voor de clubkampioen van het Gilde St. 

Lambertus. Iedereen die lid is van het Gilde en ouder is dan 16 jaar en een geldig I.D. bij 

heeft mag aan deze wedstrijd deelnemen. De clubkampioen wordt geschoten op alle bomen 

met een geweer naar keuze (vier bomen opgelegd en één boom vrije hand). Alle punten 

worden bij elkaar opgeteld. Degene met de meeste rake schotten, is de winnaar. Bij een gelijk 

aantal punten moeten de schutters afkampen.  

 

Ook worden er op zaterdag 23 juli 2022 diverse wisselbekers verschoten, namelijk: 

 

De Driek Lomans wisselbeker 

Bij deze wisselbeker wordt er geschoten met twee geweren van het Gilde op twee aparte 

bomen (telkens zes schoten per boom). Degene met de meeste rake schoten is de winnaar. Als 

er meerdere schutters zijn die hetzelfde aantal punten hebben, wordt er door deze schutters 

afgekampt.  

  

De Jan van Tieskes wisselbeker 

Hieraan mogen alleen dames deelnemen. Deze wisselbeker wordt verschoten op de puist. 

Dames mogen omstebeurt op een houten blok schieten. Degene die het laatste stuk hout naar 

beneden haalt is de winnaar. 

 

De Robbert van de Broek wisselbeker  

Deze wisselbeker wordt geschoten op de vrije hand.  

 

De wisselbeker ter nagedachtenis aan Willem Lomans  

Deze beker is na het plotselinge overlijden van de hoofdman, Willem Lomans, door de 

Margareta schut (de meeste mensen kennen deze schut als de kermisschut. Deze is alleen op 

maandag tijdens de kermis in Someren-Eind actief) beschikbaar gesteld, zodat Willem 

Lomans altijd in de gedachte van het Gilde zal blijven. Jaarlijks strijden de leden van het 

Gilde St. Lambertus om deze wisselbeker. De wisselbeker kan nooit eigendom worden van 

een schutter. Bij deze wisselbeker wordt er op drie bomen geschoten met drie geweren van 

het Gilde, telkens drie schotten per boom. Degene met de meeste rake schotten is de winnaar. 

Als er meerdere schutters zijn met een gelijk aantal punten, moeten deze schutters afkampen 

tot er een winnaar overblijft. 
 

Als je interesse hebt om eens te komen schieten bij het Gilde, kom dan naar schietterrein 

‘DE KOLENBOER’ aan de Boerenkamplaan 79 op zaterdag 23 juli 17.30 uur.  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Adrie van de Laar  (06-53210883).   
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Informatiebulletin juli 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: 

- Voortgang formatie nieuwe coalitie; 

- Stikstof; 

- Gemeentelijke financiën; 

- Onkruidbestrijding; 

- BuitenBeter-App; 

- Schaduwraad.  

 

Coalitievorming 

Bij dit schrijven is nog niet duidelijk wat de uitkomst wordt van de gesprekken die we voeren 

samen met LSH. De gesprekken vinden plaats met een afvaardiging van de VVD en het CDA. 

Na het advies van de informateur waar wij ons als gemeenschapslijst niet in konden vinden 

hebben we een andere weg ingeslagen door samen met LSH een derde partij te zoeken die 

met ons een coalitie wil vormen. Het CDA hebben we niet uitgesloten maar is wel de laatste 

optie waar we mee in een coalitie willen zitten. Dus het is even afwachten wat de resultaten 

zijn van de gesprekken die we voeren met LSH, VVD en CDA. 

  

 
 

Stikstofcrisis 

Onze regio wordt hard geraakt door de stikstof maatregelen die de overheid aankondigt. De 

agrariërs hebben een uiterst efficiënt voedsel voorziening opgezet. Hierin is ons land uniek. 

We hebben nu de mogelijkheid om deze voedsel voorziening in eigen hand te houden. Door 

her reduceren van de agrarische sector is de kans groot dat we niet meer voldoende voedsel 

kunnen produceren voor onze eigen bevolking en dat dit van elders op de wereld naar ons toe 

moet komen.  

We hebben gezien wat het gesleep van goederen en voedsel voor problemen met zich 

meebrengt in corona crisis en de oorlog in Oekraïne.  

Er zijn voldoende technische mogelijkheden om de stikstof uitstoot te reduceren. Daarbij is 

het onacceptabel dat de agrarische sector bijna geheel moet opdraaien voor de reductie van de 

stikstof uitstoot. Wij steunen de boeren in hun strijd tegen het stikstof beleid van de regering. 

Someren is een plattelands gemeente en de gevolgen van de maatregelen zijn nu nog niet 

geheel te overzien maar we steunen de agrarische sector in onze gemeente naar het vinden van 

oplossingen. 

../../../../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 juli 2022 
Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 
 

Gemeentelijke financiën 

We zien in de gemeentes om ons heen dat ze allemaal miljoenen 

euro’s overhouden van vorig jaar. Ook de gemeente Someren 

houdt ruim 2 miljoen euro over. We staan er dus financieel 

gezond voor. De gemeenschapslijst zal dan ook voorstellen om af 

te zien van de verhoging  5% Onroerend Zaak Belasting die we 

gepland hadden toen we nog dachten dat we geld te kort zouden 

komen. Er vindt alleen indexatie plaats op de OZB belasting.  

Daarbij steunen we een voorstel om de minima inkomens bij 120% (is nu 110%) van de 

bijstandsnorm gebruik kunnen maken van de bijzondere bijstand waarin allerlei 

voorzieningen zitten. Door de energie crisis en de hoge inflatie komt deze groep mensen in de 

knel te zitten. Het zijn meestal mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen, 

arbeidsongeschikt zijn, alleen AOW hebben of van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. 

 

Onkruidbestrijding 

Het is een doorn in het oog als we door het dorp lopen 

en we zien overal onkruid groeien. We hebben al enkele 

malen daarvoor aandacht gevraagd in de gemeenteraad 

en daarover zijn ook afspraken gemaakt. Maar de 

resultaten vallen tegen. We zijn niet tevreden. Daarom 

vragen we nogmaals aandacht voor de 

onkruidbestrijding op en langs de wegen (trottoirs). 

Zodat het niveau wat we voor ogen hebben ook daadwerkelijk gehaald wordt. 

 

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 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 5 juli, Dinsdag 13 september, Dinsdag 18 oktober en Dinsdag 29 november steeds 

om 20.00 uur. De locatie wisselt, zie hiervoor onze site. 

  

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
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
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Na 2 rustige jaren konden we als bestuur weer activiteiten organiseren voor onze leden. 

 

In Maart hebben we een gezellige bingo avond gehad met leuke prijzen en natuurlijk veel tijd 

om bij te kletsen. 

In April hebben we met 32 leden een mooie paascreatie gemaakt. 

In Mei was er een gezellige wandeltocht met onderweg leuke opdrachten. Foto’s maken  

objecten zoeken en dingen mee terug brengen. 

In Juni hebben we ons korte seizoen afgesloten met de jaarlijks fietstocht. 

Met 30 leden brachten we voor de middag een bezoek aan  ‘t Slakkenhuis in Ospel. 

Heel interessant en heel gastvrij, ‘s middags nog een drankje gedronken op een terras en ‘s 

avonds de dag afgesloten bij “Jan van Tieskes” met een heerlijk buffet. 

 

Wij als bestuur zijn weer volop bezig om een leuk programma samen te stellen voor het 

seizoen 2022 – 2023. Te beginnen met de dagreis op woensdag 14 september. 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie toe. 

 

Bestuur EVA 

Eindse Vrouwen Actief 

 

 

Maandag 20 juni opent GGD Brabant-Zuidoost een nieuwe locatie in Eindhoven, voor 

testen én vaccineren.  

 

In deze nieuwe locatie, aan de Fellenoord, worden afwisselend testen afgenomen en 

vaccinaties gegeven. De huidige vaccinatielocatie in het Beursgebouw sluit op zondagavond 

19 juni haar deuren. De testlocatie aan de Antoon Coolenlaan verdwijnt helemaal na 20 juni.  

 

“De huidige aantallen voor testen en vaccineren bieden de mogelijkheid om nog efficiënter te 

werken. Daarom hebben we gezocht naar een locatie waar we naast testen ook kunnen 

vaccineren. De oplossing is gevonden in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Fellenoord. De 

test- en vaccinatielocatie hebben beiden een eigen ingang. Bij de ingang van het 

bedrijfsverzamelgebouw staat een gastheer namens de GGD die de inwoners naar de juiste 

ingang verwijst. Ook bij deze nieuwe locatie bieden we onze inwoners de service die ze van 

ons gewend zijn” aldus de facilitair medewerker die deze verhuizing coördineert.  

 

Op welke dagen kun je terecht in Eindhoven?  

• Vaccineren Op maandag, woensdag en vrijdag, kun je met en zonder afspraak terecht van 

09.00 uur tot 16.30 uur.  

• Testen Op dinsdag, donderdag en zaterdag ben je welkom van 09.30 tot 12.30 uur.  

 

Let op: de eventuele wachtrij is buiten, kleed je naar de weersomstandigheden. De 

openingstijden van testen en vaccineren in Helmond blijven ongewijzigd.  

Kijk voor alle actuele openingstijden op www.ggdbzo.nl 

 

 

 
   

http://www.ggdbzo.nl/

