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Beste Theo,  
 
Ben even in het archief gedoken en mijn eerste kennismaking met Theo was op 19 
mei 2014. Toen als bestuurslid van Someren Dorp. 
Er was toen, in wat men toen noemde, een clustervergadering van de KBO 
afdelingen met een vertegenwoordiging van de gemeente zijnde Theo en 
beleidsmedewerkster Ilse van Gerwen. Heb de notulen van die vergadering nog eens 
even doorgelezen. Een van de agendapunten was: Moet Kring Peelland blijven? 
Men gaf toen al aan om met clusters te gaan werken. 
Ook werd toen aangegeven, dat de Ouderenadviseurs. en Cliëntondersteuners  geen 
enkele vergoeding kregen voor hun werk en dat men telefoonkosten, PC-kosten en 
autokosten zelf moesten betalen. Maar dat de dorpsondersteuners 3 euro per uur 
ontvingen. Op 12 september 2014 werd op een ingelaste clustervergadering bepaald 
dat de cluster omgezet moest worden naar een Kring, mede op advies van KBO 
Brabant en wel de KBO Kring Gemeente Someren. Begin 2015 is er een begin 
gemaakt met het oprichten van de Kring. Na het opmaken van de statuten en het 
inschrijven bij de K.v.K. kon de Kring starten op 2 juli 2015. Dit is officieel bekend 
gemaakt in een schrijven van 7 juli 2015 aan de wethouder Theo Maas. De 
samenwerking werd vanaf dat moment intensiever. Problemen om over te praten 
waren er voldoende.  
Om er enkele te noemen. 

1) Klachten en Knelpunten Peel 6.1 

2) Comité KBO Peel 6.1 

3) Kostendekkende vergoeding voor onze VOA’s en Cliëntondersteuners  

4) Kosten voor cursussen en bijscholing voor onze VOA’s,  cliëntondersteuners 

en belastinginvulhulpen. 

5) Invoering van de Nieuwe WMO in 2015. 

Al deze punten werden bespreekbaar gemaakt en door Theo zeer serieus opgepikt. 
Over Klachten en Knelpunten werd regelmatig overleg gepleegd met Theo en de 
Coördinator gebiedsteam Zorg en Ondersteuning. 
Zo werden er oplossingen gevonden voor de kostendekkende vergoedingen voor 
onze VOA’s en Clientondersteuners door het beschikbaar stellen van een subsidie. 
Er werd ook subsidie vrijgemaakt voor de opleiding en bijscholing van de VOA’s, 
Cliëntondersteuners en belastinginvulhulpen. Het bedrag van 400.000 euro, wat de 
Provincie Nood Brabant voor deze cursussen en bijscholingen  reserveerde, werd in 
2 jaar teruggebracht naar nul euro. Met andere woorden, gemeenten, als jullie dat 
willen, knappen jullie het maar zelf op. 
En dat is, met medewerking van Theo en zijn beleidsmedewerkers ook gebeurd.  
Even kwam er een donkere wolk aandrijven toen het bekend werd dat Ilse van 
Gerwen de gemeente ging verlaten. Iemand waarmee we inmiddels een zeer goed 
band hadden opgebouwd. Maar Theo zorgde ervoor dat het met Lizzy Nijssen op 
dezelfde voet verder ging. 
Ook met Lizzy zijn de contacten prima en is er wat dat betreft niets veranderd. 



 

De betrokkenheid van Theo voor onze vereniging was groot. Het werk dat de 
verenigingen doen en deden voor onze senioren werd zeer gewaardeerd.  
Wat ook bleek uit de belangstelling om tijdens de pandemie enkele telefonische 
vergaderingen te beleggen met de voorzitters van de afdelingen en de voorzitter van 
de kring om de stand van zaken door te nemen. Van wat was er mogelijk en wat was 
beslist niet mogelijk. Wat de afdelingen deden om toen het contact met de leden te 
behouden. 
Theo, de kring en de afdelingen hebben je betrokkenheid in onze vereniging altijd  
zeer gewaardeerd. Je was altijd aanwezig op onze Kringvergaderingen, 4 x per jaar. 
Samen met een beleidsmedewerkster.  
We konden altijd een beroep op je doen. Zeker als er problemen waren met de 
WMO. 
Voor gesprekken werd er altijd tijd vrijgemaakt. 
Niemand weet wat de toekomst ons brengt. Het ene virus is nog niet weg of we 
krijgen te maken met een ander virus, genaamd Poetin.  
Theo, ik denk dat je op de periode als wethouder met gemengde gevoelens 
terugkijkt, zeker met wat er op het gemeentehuis allemaal is gebeurd. 
Maar KBO Someren en alle senioren van onze gemeente danken je hartelijk voor de 
samenwerking,  je betrokkenheid en je inzet. 

Wij wensen jou en je gezin ontzettend veel geluk, gezondheid en een fantastisch 
leven in Limburg. 
 


