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Nummer 11 

December 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 15 december. 

Daarna 19 januari, 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/ 
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Sinterklaas heeft ervoor gekozen om gedurende zijn verblijf in Nederland ook een paar 

dagen te logeren in Herberg de Pastorie in Someren-Eind, die we in de periode dan ook 

Sinterklaashuis gaan noemen.  

 

Hij heeft ons laten weten dat hij het erg prettig zou vinden de kinderen van Someren en 

omgeving te ontmoeten.   

 

 

Om die wens in  vervulling te laten gaan, nodigen wij alle kinderen uit om een bezoekje aan  

Sinterklaas te brengen op een van onderstaande dagen:  

 

woensdag 23  november tussen 13.30 en 17.00 uur 

vrijdag 25 november tussen 13.30 en 17.00 uur 

zaterdag 26 november tussen 11.00 en 17.00 uur 

zondag 26 november tussen 11.00 en 17.00 uur 

 

Hij zou het fijn vinden als de kinderen voor hem een tekening of kleurplaat maken.  

Ook hoopt hij verlanglijstjes te mogen ontvangen.  

Die kunnen ook vooraf al worden gestuurd naar of bezorgd op Nieuwendijk 37 5712 EJ 

Someren-Eind.     

Hij zal  de kinderen trakteren op een zakje snoep.  De entree bedraagt € 3,50 per persoon.  

 

Stichting Pastorie Someren-Eind     
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De Dorpsondersteuner 
 

 

Lichtjesroute 

Op vrijdag 16 december organiseert Jeugd Vakantie Werk Someren-Eind de Lichtjesroute. Er 

wordt om 18.30 uur gestart op het Einderplein. Wees welkom! 

Trapveldje in Someren-Eind 

Kunnen de kinderen ergens fijn voetballen? Jazeker, in de bocht in de Bennenbroekstraat op 

het vliegerveld/oude evenemententerrein is dat mogelijk. Er zijn geen honden welkom op het 

veld. Wel mag er fijn gevoetbald worden! 

Mantelzorgvragen 

Met vragen rondom mantelzorg kunt u terecht bij Jenny van Keulen. Zij is 

mantelzorgconsulente bij Onis Welzijn en weet veel over de wereld van Mantelzorgers. U 

kunt haar bellen voor vragen, een gesprekje als u zorgen heeft of als u een beetje 

ondersteuning nodig denkt te hebben.  

0493-441253 – j.vankeulen@oniswelzijn.nl 

Iets doen?  

In en om Someren-Eind is van alles te doen. Heeft u zin om ook iets te ondernemen, maar 

weet u niet precies wat, dan kan ik u misschien daarbij helpen kiezen.  

Zo Someren – www.zosomeren.nl 

Zo Someren heeft een vernieuwde website. Het is de bedoeling dat u hier snel de juiste 

informatie kunt vinden. Bijvoorbeeld informatie over Cliëntondersteuners, 

Dorpsondersteuners, Jeugd en Ouderschap, Wmo, Werk en inkomen, Vrijwilligerswerk, 

Mantelzorg, Crisis en psychische nood. Tevens vindt u er de sociale kaart, met alle sociale 

plekken in en voor de gemeente Someren.  

www.zosomeren.nl 

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me 

bellen.  

 

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner 

Someren-Eind en Someren-Heide 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

 

 

 

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

- Gemeenteraadsvergadering 3 november jl. 

- Oproep kandidaatstelling bestuur De Gemeenschapslijst 

- Schaduwraad 2023 (waar en wanneer).  

- Fijne feestdagen! 

 

Gemeenteraadsvergadering 3 november jl. 

Op 3 november vond een van de laatste gemeenteraadsvergaderingen van 2022 plaats. Graag 

nemen we u mee in een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen die in deze 

vergadering besproken zijn. 

 

De raad heeft het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 2022 vastgesteld 

Een beeldkwaliteitsplan geeft kaders en richtlijnen waarmee de beeldkwaliteit van een 

bepaald gebied gewaarborgd wordt. Denk dan bijvoorbeeld aan het behouden van 

karakteristieke zichtlijnen, of het toepassen van een knotwilgenrij. Een  beeldkwaliteitsplan 

kijkt alleen naar wat belangrijk is om de kwaliteit van “hoe het eruit ziet” te waarborgen. Om 

ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ons buitengebied er goed uit blijft zien. 

 

Het laatste Beeldkwaliteitsplan Buitengebied stamde uit 2011. Dit is inmiddels geëvalueerd, 

en hier is een nieuw Beeldkwaliteitsplan uit ontstaan, het plan dat nu voorligt. 

 

Middels een amendement zijn we met een kleine aanpassing gekomen op het voorstel. Het 

geactualiseerde Beeldkwaliteitsplan geeft namelijk al meer mogelijkheden voor maatwerk, 

maar door een beslispunt uit het voorstel te halen hebben wij als raad geprobeerd hier vanuit 

ons beleid ook voldoende ruimte voor te bieden. Met het resultaat zijn we dan ook tevreden! 

 

De raad heeft krediet beschikbaar gesteld voor het addendum Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs (IHP) 2019-2033 

In 2019 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2019 door de gemeenteraad 

vastgesteld. De gemeente heeft namelijk de wettelijke zorgplicht voor voldoende 

onderwijshuisvesting. Het IHP 2019 is een meerjarenvisie op de noodzakelijke 

onderwijshuisvesting voor Someren. Dit plan liet nog een afname/stabilisatie van het aantal 

leerlingen op de lange termijn zien.  

 

Echter, als gevolg van een grotere opdracht inzake woningbouw en een stijging van het aantal 

geboorten in onze gemeente, gaat het aantal leerlingen in onze gemeente logischerwijze ook 

toenemen de komende jaren. En dus niet afnemen of stabiliseren. Deze groei heeft uiteraard 

consequenties voor de bestaande onderwijsgebouwen. Een aantal van de gebouwen zullen 

uitgebreid moeten worden. Hier is extra geld voor nodig. Via dit addendum op het IHP 2019, 

wordt de gemeenteraad hier dan ook om gevraagd.  

 
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            

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
mailto:info@gemeenschapslijst-someren.nl
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In de voorgelegde plannen vonden wij het nog onduidelijk en onzeker of het relatief nieuwe 

gebouw van de Diamant behouden zou blijven. Wij zouden het zonde vinden als dit gebouw 

door de nieuwe plannen leeg zou komen te staan (door eventuele fusie of samenbrengen van 

scholen).  

 

We hebben hiervoor dan ook een amendement ingediend, om te voorkomen dat de gemeente 

straks met een goed, maar leeg onderwijsgebouw blijft zitten. We hebben uiteindelijk 

genoegen genomen met een toezegging van de wethouder. Hij gaat zich sterk inzetten voor 

het behoud van onderwijs in het gebouw van de Diamant. Hiermee kunnen we verder. 

 

Bouwstenen Samenwerkingsakkoord MetropoolRegio Eindhoven (MRE) 

De gemeente Someren vormt samen met 20 andere gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant 

het samenwerkingsverband Metropoolregio Eindhoven (MRE). Daarin werken de gemeenten 

samen aan belangrijke regionale onderwerpen zoals bijvoorbeeld mobiliteit en energie.  

 

De 21 gemeenten maken samen afspraken over hoe zij hierbij het beste kunnen samenwerken. 

De huidige afspraken gelden tot en met 2022. Voor de periode 2023 – 2026 worden nu 

nieuwe afspraken gemaakt die straks opnieuw worden vastgelegd. Het vastleggen van die 

afspraken gebeurt in een zogenaamd ‘Samenwerkingsakkoord’. 

 

De MRE vraagt alle gemeenten om input voor dit Samenwerkingsakkoord. De raad van 

Someren wordt dus ook gevraagd om onze visie te geven op samenwerking binnen de MRE. 

Wij vinden het belangrijk dat ook het standpunt van Someren gehoord wordt. Als 

Gemeenschapslijst hebben we dan ook de volgende aandachtspunten naar voren gebracht: 

- Een goede balans in het landelijk gebied vinden; 

- Betere doorstroming op de A67, N266 en N612; 

- Perspectief vanuit de MRE voor de boeren; 

- Eerlijke verdeling lasten energietransitie; 

- Benutten kansen voor biogas in Someren;  

- Brede welvaart, iedereen moet mee kunnen profiteren. 

Het volledige betoog is overigens te vinden op onze website. 

 

De raad heeft de (beleidsarme) begroting voor 2023 vastgesteld 

Zoals elk jaar, komt in november de begroting voor het daaropvolgende kalenderjaar voorbij. 

Zo ook afgelopen november.  

 

Omdat de plannen van de coalitie op dat moment nog niet uitgewerkt waren, gaat het nog om 

een beleidsarme begroting. Als oppositie hebben we echter voor een aantal zaken aandacht 

gevraagd met moties en amendementen: 

- De aanleg van kunstgrasvelden in Someren-Heide en Lierop, voor SVSH en Dakos 

zodat zij beschikken over voldoende faciliteiten; 

- Extra inhuur op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, zodat er komend 

jaar met name in de kleine kernen stappen kunnen worden gezet; 

- Ook aandacht voor het Oppositieprogramma in de begroting. 

 
 

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
mailto:info@gemeenschapslijst-someren.nl
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De coalitie wilde echter wachten met investeringen tot hun plannen uitgewerkt zijn. We 

hopen dat ze bovengenoemde zaken ook mee willen nemen. Hopelijk zien we in de eerste 

begrotingswijziging voor 2023 wel ambitieuze plannen voor onze gemeente terug! 

 

Oproep kandidaatstelling bestuur 

Op dinsdag 10 januari a.s. vindt, voorafgaand aan de maandelijkse Schaduwraad vergadering, 

de algemene ledenvergadering van De Gemeenschapslijst plaats. Een officiële uitnodiging 

hiervoor volgt op een later moment.  

Tijdens deze algemene ledenvergadering vinden er bestuursverkiezingen plaats. Op dit 

moment hebben wij een vacante positie, wat betekent dat wij op zoek zijn naar nieuwe 

bestuursleden! Geef jij graag mee richting aan onze partij, dé onafhankelijke partij voor héél 

Someren? Dan is dit je kans! Voor meer informatie of kandidaatstelling kun je contact 

opnemen met het bestuur via info@gemeenschapslijst-someren.nl. Kandidaat stellen kan tot 

uiterlijk 3 januari 2023. 

 

Schaduwraad 2023 

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

houden wij ook vaker onze achterbanvergadering buiten Someren-Eind. In 2023 vindt de 

Schaduwraad plaats op en in: 

- Dinsdag 10 januari: Someren-Eind (de Einder) 

- Dinsdag 14 februari: Someren (de bibliotheek) 

- Dinsdag 14 maart: Someren-Eind (de Einder) 

- Dinsdag 11 april: Lierop (de Vurherd) 

- Maandag 15 mei: Someren (de bibliotheek) 

- Dinsdag 20 juni: Someren-Eind (de Einder) 

- Dinsdag 12 september: Someren-Eind (de Einder) 

- Dinsdag 10 oktober: Lierop (de Vurherd) 

- Dinsdag 28 november: Someren-Eind (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.gemeenschapslijst-someren.nl. 

 

Fijne feestdagen! 

Het is alweer december, wat betekent dat de feestdagen weer in zicht zijn.  

 

Wij willen u middels deze weg mooie feestdagen wensen, en alle goeds en gezondheid voor 

2023! 

 

Wij gaan als Gemeenschapslijst met heel veel energie, positiviteit, ambitie en motivatie 2023 

in. 

 

Graag tot volgend jaar! 

 
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            

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
mailto:info@gemeenschapslijst-someren.nl
about:blank
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Themamiddag 
 

 

Op dinsdag 8 november hadden we een themamiddag over de hulphond. 

Helaas waren er niet veel leden aanwezig. Hans Sanders kwam deze middag 

hierover vertellen. Hij heeft ruim 23 jaar geleden een ernstig motorongeluk 

gekregen, zijn rug en nek braken op 10 plaatsen, met een hoge dwarslaesie en 

gedeeltelijke blindheid als gevolg. Er volgde toen een intensieve revalidatie en 

in die periode zag zijn vrouw een documentaire over hulphonden. Daar was ze 

zo door geraakt dat ze vastbesloten was om ook voor Hans een hulphond te 

regelen. Dat lukte !! inmiddels is Abby de 4 de hulphond. Het vinden van een 

hulphond vergt een zorgvuldig proces. Het belangrijkste is dat er een match is 

tussen jou en de hulphond. Er vindt eerst een praktische indicatie plaats 

waarbij er o.a. bekeken wordt welke handelingen een hulphond voor de cliënt 

kan gaan uitvoeren en of de cliënt voor een hond kan zorgen. Ook wordt er een 

profielschets gevraagd, wat voor hond wil je en wat voor karakter is gewenst? 

Als er op papier een match is volgt er een ontmoeting om te kijken of er een 

klik is. Hulphonden blijven werkzaam tot ze maximaal 10 jaar oud zijn, dan gaan 

ze met pensioen. De hulphond van Hans helpt hem vooral met dingen oprapen 

omdat Hans in een rolstoel zit kan hij dit zelf niet altijd, zelfs een muntstuk 

oprapen kan de hond. Ook helpt de hond om de jas en handschoenen van Hans 

uit te trekken. 

 

Verder willen wij iedereen een hele fijne sinterklaastijd toe wensen met 

allemaal lekkers en heel veel kadootjes voor de kinderen. 

 

Kerstviering: deze staat gepland op zondag 11 december vanaf 13.30 bij zaal 

de Platte Vonder. 
 

 

 

 

 

 

Binnen de locatie Kleinschalig Wonen van de Zorgboog zijn we bezig om een vast 

activiteitenprogramma op te zetten voor de bewoners. 

 

Dit gaat echter niet vanzelf en daarom zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste 

vrijwilligers voor de volgende activiteiten: 

 

Gymclub: sportieve vrijwilligers die wekelijks de gymclub kunnen draaien, dagen en tijden in 

overleg. 

 

Liederentafel: wij zijn hiervoor op zoek naar muzikale vrijwilligers om maandelijks een 

muzikale middag/avond voor de bewoners en omwonenden te begeleiden. 

 

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met: 

monique.noijen@zorgboog.nl 

marie-anne.hoeben@zorgboog.nl 
 

mailto:monique.noijen@zorgboog.nl
mailto:marie-anne.hoeben@zorgboog.nl
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Verslag jaarvergadering 5 oktober 
 

Op woensdag 5 oktober was de jaarvergadering van EVA. 

Veel leden waren aanwezig op deze avond. 

We konden ons 100ste lid verwelkomen. Bianca van der Linden. 

Natuurlijk hebben we hier op getoost met champagne. 

Dit jaar hadden we 5 jubilarissen 

25 jaar: Annelies Maas 

40 jaar: Elly Mulukom, Mien Toonders en Maria Verrijt 

50 jaar: Jeanne van Eijk 

Na de vergadering kregen we nog de uitslag van de wandeling van afgelopen mei. 

 

Verslag macramé workshop 16 november 

Met 34 leden hebben we mooie hangers en windlichten gemaakt van touw. 

Een gezellige avond met verschillende creaties. 

 

De volgende activiteit is de kerstworkshop op 6 en 7 december. 

Aanvang 19.00 uur in zaal “Jan van Tieskes”. 

 

Op woensdag 21 december is de jaarlijkse kerstviering met medewerking van De Dilemma’s 

en natuurlijk mag de loterij niet ontbreken. 

We gaan er een gezellige avond van maken. 

Aanvang 19.30 uur in zaal “Jan van Tieskes” 

 

 

 

DONDERDAG 8 DECEMBER KAARTVERKOOP ZANIKAVOND EN -MIDDAG  

 

Op donderdag 8 december start de kaartverkoop voor de zanikavond/-middag 

 

De Zanikavond staat gepland op zaterdag 21 januari 

De Zanikmiddag op zondag 22 januari 
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Muziekvereniging Juliana 
 

 

Muziekfeesten 
 

Na enkele jaren van afwezigheid zijn de Muziekfeesten weer terug in Someren-Eind. Niet 

meer in een feesttent of op het Einderplein, maar dit keer in de bedrijfshal van 

Groentekwekerij Van den Einden aan Nieuwendijk 115a. Van vrijdag 16 t/m zondag 18 

december a.s. presenteert Muziekvereniging Juliana hier een zeer afwisselend programma: 

 

Vrijdag 16 december:  Big Fun Band: Nog één keer knallen! (zie hieronder) 

Zaterdag 17 december: Maestro-finale 

Zondag 18 december:  Jeugdmuziekdag 

 

Voor vrijdag 16 en zaterdag 17 december kunnen aparte of combi-tickets gekocht worden. 

Entree voor de Big Fun Band bedraagt € 12,50, voor de Maestro-Finale € 16,50.  

Een combi-ticket voor vrijdag en zaterdag kost € 22,50 (de genoemde prijzen per ticket zijn 

exclusief € 1,- reserveringskosten). De Jeugdmuziekdag is gratis toegankelijk. 

Tickets zijn te bestellen via www.muziekverenigingjuliana.nl. 

 

Zie hieronder voor meer informatie per programmaonderdeel. 

 

Big Fun Band: nog één keer knallen! 
 

De titel van dit bericht laat weinig te raden over. De Big Fun Band gaat zich op 

vrijdagavond 16 december nog één keer op zijn allerbest laten zien tijdens de 

Muziekfeesten.  

De Big Fun Band, bekend van de legendarische optredens voor meer dan 1400 man tijdens de 

Muziekfeesten in Someren-Eind. Maar ook van shows in de voetbalstadions van PSV en Roda 

JC, op grote bedrijfsfeesten en zelfs een keer in Sint Odiliënberg met André Rieu in het 

voorprogramma! Prachtige optredens om nooit te vergeten. 

Begin 2020 besloot de band om er, na ruim 40 jaar, een punt achter te zetten.  

Toen langzaamaan de contouren van het programma van de Muziekfeesten dit jaar duidelijk 

werden, staken verschillende oud-leden de koppen bij elkaar en besloten ze om het publiek 

nog één keer te laten genieten van alle Big Fun Band-hits. Nog één keer knallen dus! 

Ruim twintig bevlogen muzikanten zullen gaan optreden samen met bijna alle zangers en 

zangeressen die in de afgelopen jaren bij de band op het podium stonden. De ingrediënten 

voor een zeer afwisselende show met zoals vanouds een hoog meezinggehalte zijn hiermee 

compleet! Het dak zal vóór het optreden nog extra goed vast gemaakt worden, de Big Fun 

Band gaat namelijk proberen om het eraf te blazen! Deze laatste keer mag u niet missen, dus 

zorg dat u op 16 december in ons Muziekpaleis aanwezig bent!  

 

 

about:blank


10 

 

 

Maestro-finale 

 

Op zaterdag 17 december zullen de kandidaten Anneke van de Laar, Esther Deimann, 

Gijs van de Manakker, Dieuwer van den Boomen, Koen Wijnen en Rene de Jonge in de 

grote finale gaan uitmaken wie zich Maestro 2022 mag gaan noemen.  

 

Na twee voorrondes is het nog altijd ongemeen spannend wie er met de uiteindelijke titel 

vandoor zal gaan. Was het in de eerste voorronde voor elke Maestro nog even wennen om 

voor een groot orkest te staan, tijdens de tweede voorronde lieten ze allemaal zien dat hun 

kwaliteit om de muzikanten te leiden met enorme sprongen vooruit was gegaan.  

In de finale gaat het er om spannen. Elke Maestro heeft hiervoor een eigen favoriet nummer 

gekozen om te dirigeren. Dit combineren ze met zang, show en spektakel om het voor de 

toeschouwers nog mooier te maken. Daarnaast dirigeren ze ieder nog een stuk uit één van de 

twee voorrondes.  

De presentatie is in handen van Jorin van de Laar, die dit in de eerste twee voorrondes ook al 

zeer vakkundig deed. De jury, bestaande uit Magda Schoolmeesters, Tjeu Snoek en Denis van 

Eijk, zal voor alle muziekstukken de punten toekennen. Daarnaast hebben de leden van het 

harmonieorkest ook nog een belangrijke stem in de einduitslag. Het hoogtepunt van de avond 

wordt tot het eind bewaard, wanneer de Maestro 2022 bekend gemaakt zal worden! 

 

Jeugdmuziekdag 
 

Op zondag 18 december, de laatste dag van de Muziekfeesten, is het de beurt aan de 

jeugdige muzikanten uit de regio. Jeugdorkesten uit Someren, Someren-Heide, 

Maarheeze, Soerendonk en natuurlijk ook het jeugdorkest van Muziekvereniging 

Juliana verzorgen dan een gezamenlijk concert  

Na dit concert zal de WK-voetbalfinale op groot scherm te zien zijn. 

 

Het repertoire voor dit concert zullen de muzikanten op de dag zelf in de ochtend en net na de 

middag gezamenlijk gaan instuderen als één groot orkest van ongeveer 60 leden. Normaal 

wordt er al weken van te voren voor een concert samen gerepeteerd, nu moet het allemaal in 

één dag gebeuren. Een mooie muzikale uitdaging dus! Iedereen is welkom om vanaf 14:30 

uur te komen kijken en luisteren hoe ze hierin geslaagd zijn. 

 

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

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

 

 

about:blank
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GGD BZO start vrije inloop en opent pop-uplocaties 
 
Bij GGD Brabant-Zuidoost kunnen inwoners van 12 jaar en ouder voortaan ook zonder 
afspraak terecht voor de herhaalprik, zowel op de locatie Helmond als Eindhoven. Bovendien 
openen we vanaf maandag 21 november meerdere pop-uplocaties in de regio. Ook hier 
kunnen inwoners zonder afspraak terecht voor de herhaalprik. Inwoners vanaf 12 jaar 
kunnen in Helmond en Eindhoven nu ook zonder afspraak terecht voor de basisserie en de 
herhaalprik. De vrije inloop is van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 16.30 uur, zowel voor 
de basisserie als de herhaalprik. Je komt in aanmerking voor de herhaalprik als je 12 jaar of 
ouder bent, de basisserie hebt afgerond én als je laatste coronaprik of -besmetting meer dan 
3 maanden geleden was. 
 
Pop-uplocatie Someren: 
De Ruchte Op donderdag 24 november, 1, 8 en 15 december van 9.00 tot 12.30 uur   
 
Praktische informatie over de vrije inloop:  
• Locatie Helmond en Eindhoven: basisserie en herhaalprik  
• Pop-uplocaties: alleen de herhaalprik  
• Voor iedereen vanaf 12 jaar  
• Neem je ID en mondkapje mee (het dragen van een mondkapje is verplicht)  
• Kijk voor actuele openingstijden op www.ggdbzo.nl 

 

 

http://www.ggdbzo.nl/

