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Nummer 8 

September 2019 

 

 
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 19 september!  

Let op!! deze uitgave wordt 20 september geprint, dus echt niet later inleveren!!  

 

Daarna 24 oktober, 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  tel: 06-46857334 

 

Tekstverwerking en lay out: 

Anja van Meijl    Vonderstraat 15   tel: 06-46471073 

 

Drukwerk: 

Cor Koks     Brugstraat 32   tel.493787 

 

Distributie: 

Andrea Raaijmakers   Steenoven 22                          tel. 495993 

 

 

Rekeningnummer:  NL 06 RABO 01480.28.349 

 

 

Samen ’t Eind is ook digitaal :       

 

www.someren-eind.nl 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
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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 Pieter Scheepers 0493-691315                       Asten 0493-691315 

         

 

PASTORIE 

Vanwege verkoop van de pastorie kunt u voortaan de intenties, brieven en mededelingen 

deponeren in de brievenbus van Haspelstraat 21. 

 

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  

 

Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten. 

 

DOPEN 

Het Sacrament van de Doop  wordt  toegediend  door Pastoor Pieter Scheepers in de 

gildekapel. Afspraken rondom de doop worden rechtstreeks met de pastoor gemaakt:0493-

691315.  pastoorscheepers@rkfranciscus.nl 

   

HUWELIJKEN 

Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Pastoor Scheepers: 0493-

691315 pastoorscheepers@rkfranciscus.nl 

Wil men trouwen in de Lambertuskerk te Someren dan maakt men een afspraak met Kapelaan 

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

 

UITVAART 

Neem bij het overlijden van een familielid altijd eerst telefonisch contact op met de pastorie, 

(nummer zie boven.) Vandaar uit worden, in overleg met de familie, alle betrokken personen 

geïnformeerd die nodig zijn voor de viering. ( koor, muziek, organist, acolieten enz.) De 

collecte is altijd bestemd voor de parochie. Uit de collecte van de uitvaart worden 6 missen 

gedaan namens de parochie, u kunt deze zelf opgeven. Het herdenkingskruisje komt te hangen 

in de sacristie en kan na de eerstvolgende  allerzielenviering meegenomen worden. 

 

Vriendelijk verzoek, Als er geen diensten in de kerk zijn, wilt u  dan s.v.p. de moeite nemen 

om  toch de volgende gegevens van de overledene door te geven op de pastorie, voor een 

notitie in de parochieboeken: Geb. datum – overlijdensdatum – overlijdensplaats – plaats en 

datum crematie of begrafenis – laatste adres -  adres  fam. lid -  toediening van het Sacrament 

v.d. zieken ja/nee. 

Dit kunt u per email doen n.l. locatieraad.eind.4@gmail.com  

mailto:locatieraad.eind.4@gmail.com
http://www.rkfranciscus.nl/
mailto:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
mailto:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
mailto:harold.van.overbeek@hetnet.nl
mailto:locatieraad.eind.4@gmail.com
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OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur. 

Winter 9.00 - 17.00 uur. 

 

AFVAL KERKHOF 

Groenafval van het kerkhof, s.v.p. op de daarvoor bestemde plaats deponeren. Het is niet de 

bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.  

Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. s.v.p. mee naar huis nemen. 

 

LOCATIERAAD  O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

 

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100   

Ricus Looijmans  Nieuwendijk 70 440115   

Ivy Geurds   Kanaaldijk Zuid 43 06-23134888  

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990 

 

Bereikbaarheid parochie/pastorie  06-1748245  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

          1ste H. Communie 

Els van de Eijnde   Kleijnaartstraat 16  06-54972252  Heilig 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 

Tonny Bennenbroek  Haspelstraat   496542  Gospelkoor 
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Pastorie zoekt Herbergier 
 

Sinds 8 augustus is de pastorie in Someren-Eind in handen gekomen van de stichting Pastorie 

Someren-Eind. De voormalige pastorie krijgt een nieuwe invulling.  

Op 3 mei jl. heeft een dertigtal jonge brainstormers in de gedachte van “de toekomst van het 

dorp praat over de toekomst van de Pastorie” deelgenomen aan een avond om te komen met 

ideeën voor de toekomstige invulling van de Pastorie. Op basis van de ideeën van die avond is 

er getracht een gebundelde gedachte te overhandigen aan het bestuur van de stichting. De 

pastorie en haar tuin zou  een plek moeten worden waar de lokale bevolking, maar zeker ook 

toeristen, elkaar kunnen treffen om te ontmoeten, recreëren, drinken, overnachten, werken, 

eten, dagbesteding, en (ver)zorgen. De Pastorie moet een bruisend middelpunt van het dorp 

worden. De term Herberg komt daar het dichtst bij in de buurt. 

Het bestuur heeft dit idee omarmt. Maar realiseert zich dat dat er niet van vandaag op morgen 

kan staan. Het zal een traject worden van met een langere doorlooptijd. Daarom heeft men 

ervoor gekozen om gedurende dit traject een onderdeel alvast op te starten en de pastorie te 

verhuren als groepsaccommodatie. Met die inkomsten kunnen de structurele lasten gedekt 

worden en kan er ondertussen gewerkt worden aan het Herbergmodel. 

Om de Pastorie te kunnen verhuren als groepsaccommodatie worden er de komende maanden 

klusmiddagen en -avonden gehouden door de participanten. 

 

Indien men interesse heeft om de Pastorie te huren als groepsaccommodatie kan men contact 

opnemen via pastoriesomereneind@gmail.com 

 

Het stichtingsbestuur van de pastorie Someren-Eind is nu op zoek naar iemand die het 

toekomstbeeld van de Herberg kan gaan verwezenlijken. Er wordt gedacht aan iemand die 

organisatorische kwaliteiten heeft, creatief is, evenementen/activiteiten kan opzetten, een 

echte gastvrouw/gastheer is, sociaal en maatschappelijk betrokken is, mensen kan binden, een 

kei is op het gebied van social media en PR-machine, en geen 9.00 tot 17.00 uur mentaliteit 

heeft. Een duizendpoot met vele interesses.  

En heeft daarvoor de brainstormgroep gevraagd een 2e sessie te houden. Onder leiding van 

Ans v/d Velden zal er op woensdag 14 augustus de verdieping in worden gegaan. Daarnaast 

zal er met de groep gekeken worden op welke manier, het beste, de juiste persoon gevonden 

kan worden die deze herbergfunctie gestalte kan geven. Welke kwaliteiten moet zo iemand 

hebben? Maar vooral hoe wordt die persoon gevonden of bereikt? Hoe kunnen de plannen van 

zo iemand aangedragen worden, op welke wijze en waar moeten ze aan voldoen? En hoe 

worden ze beoordeeld?  

Op basis van de uitkomsten van deze avond zal het bestuur het traject in gang zetten.  

Geïnteresseerden kunnen hun plannen aanleveren tussen 1 september en 1 oktober. Daarna zal 

het bestuur kandidaten uitnodigen om hun plannen verder toe te lichten. 

Voor de juiste persoon of personen (M/V) ligt er een mooie uitdaging om iets moois tot stand 

te brengen in Someren-Eind. Hij of zij kan rekenen op de steun van een fanatiek bestuur en 

ruim draagvlak in de bevolking en uiteraard participanten. 

 

Eventueel geïnteresseerden kunnen, voor meer informatie, nu al contact op nemen met Bart de 

Groot of met de voorzitter Hans Toonders via pastoriesomereneind@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:pastoriesomereneind@gmail.com
mailto:pastoriesomereneind@gmail.com
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Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monument ter ere van 100 jaar Muziekvereniging Juliana 

 

 

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni vierde Muziekvereniging Juliana officieel haar 100-

jarig bestaan. Dit gebeurde met een tweedaags feestprogramma op het Einderplein. 

 

 
 

Een hoogtepunt tijdens dit weekend was de onthulling van een monument ter ere van het 100-

jarig jubileum. Op initiatief van Jo Heibloem, Jan Gähler en Frans Leenders ontwierp Peter 

Slegers een prachtig monument, dat een plaats kreeg op het podium op het Einderplein. Het 

werd op feestelijke wijze onthuld door Philomena Smits en Dokter Jansen.  

Het beeldje symboliseert de Muziekvereniging in de persoon van de jonge prinses Juliana. Zij 

heeft een hart voor muziek dat via muzieknoten en ronde instrumentkleppen overgaat in de 

vijf lijnen van de notenbalk. Deze lijnen monden weer uit in muziekinstrumenten. Een 

schitterend monument op de mooiste plaats van Someren-Eind. Met dank aan de begunstigers 

die dit mogelijk hebben gemaakt! 

 

Het jubileumprogramma wordt op 29, 30 november en 1 december a.s. afgesloten met 

“Vrienden van Muziekvereniging Juliana Live”. Een prachtig concert vol muzikale 

verrassingen. Hierover binnenkort meer nieuws! 

 

 

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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De Dorpsondersteuner 

 

Activiteiten Alzheimer Café Peelland  

 

- 3 september 2019  Thema: Wat gebeurt er met de hersenen bij dementie?  

Gast: Sonja Verstraeten, klinisch psycholoog in het Medisch Maxima Centrum.  

Wat betekent de aandoening, hoe ziet het proces eruit en welk onderzoek vindt er plaats. 

  

- 1 oktober 2019  Thema: Een zelf gekozen einde.  

Gast: dhr. Han Sparnaaij van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.  

Bij een uitzichtloos lijden is er in Nederland de mogelijkheid om euthanasie te plegen,  

maar hoe zit dat bij dementie? Wat zijn de mogelijkheden  

en aan welke vereisten moet men voldoen? 

 

Dag van de Mantelzorg 10 november  

Ieder jaar vindt op 10 november de landelijke Dag van de Mantelzorg plaats. Het Steunpunt 

Mantelzorg van Onis besteedt hier jaarlijks aandacht aan. Ken of ben je een mantelzorger en 

wil je op deze dag iemand verrassen of zelf verrast worden met een presentje? Meld je dan 

voor 27 oktober aan bij mij of bij het Steunpunt. De verrassing wordt op zaterdag 9 november 

rondgebracht. 

 

Cursus Digisterker  

Bij de bibliotheek kun je de cursus Digisterker volgen. In drie bijeenkomsten wordt kennis 

gemaakt met de digitale overheid en hoe je ermee kunt werken. In het leslokaal zijn 

computers aanwezig. De cursus is gratis. Mail naar activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl  

Wat leer je? 

• Een DigiD aanvragen en gebruiken 

Voor veel overheidswebsites heb je een DigiD nodig. Leer een DigiD aan te vragen en te 

gebruiken. 

• Zoeken en vinden van informatie 

Je leert informatie te vinden op websites van de gemeente en andere overheidsorganisaties. 

• Inloggen op websites 

Je leert in te loggen in persoonlijke omgevingen van overheidswebsites  

(zoals Mijn toeslagen, Mijn overheid en Werk.nl) 

• Online regelen 

Je leert online toeslagen aan te vragen en afspraken te maken met overheidsorganisaties. 

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl
mailto:dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Kleinschalig wonen Someren-Eind 
De Zorgboog   
 

Het is alweer een tijdje geleden dat we vanuit het kleinschalig wonen een stukje hebben 

geschreven voor het dorpsblad Samen 't Eind. Omdat we het belangrijk vinden om verbonden 

te zijn met het dorp een up date over de gang van zaken binnen het kleinschalig wonen. 

 

Naast de zorg voor de 21 bewoners die wonen binnen de locatie richten we ons ook volop op 

het welzijn voor de bewoners, dit om het woongeluk continu te blijven verhogen. Om deze 

reden hebben we ook een nieuwe functie ontwikkelt en aangenomen binnen de locatie. 

Marieke Ottenheim is sinds juni werkzaam binnen de locatie en heeft de functie 

buurtverbinder/vrijwilligerscoördinator. De taak van Marieke is om op zoek te gaan naar de 

individuele wens en behoefte van de bewoner en daarbij een passend aanbod te vinden. Dit 

kan ze natuurlijk niet alleen en zal daarom ook meer de verbinding opzoeken met het 

dorp/omgeving. Daarnaast coördineert ze de vrijwilligers die erg divers inzetbaar zijn binnen 

het kleinschalig wonen. Op dit moment hebben we vrijwilligers die in de avond komen koken, 

in de ochtend het ontbijt mee verzorgen, op dinsdag de gezamenlijke activiteit mee 

begeleiden, we hebben een wandelclub, een klusjesman en vrijwilligers die andere 

dagbesteding met de bewoners uit komen voeren. Naast deze club zijn we nog op zoek naar 

een tuinman/vrouw, kookvrijwilligers en vrijwilligers die zich in willen zetten om kleine 

activiteiten met bewoners te ondernemen zoals spelletjes, lezen etc. Als u interesse hebt in 

vrijwilligerswerk  kunt u ten alle tijden vrijblijvend contact leggen met Marieke Ottenheim: 

0620878489 of marieke.ottenheim@zorgboog.nl.  

 

Om het welzijn te vergroten hebben we als locatie vanuit de stichting  steunwelzijnszorg in 

Helmond 75% van de financiële vergoeding gesponsord gekregen voor een Qwiek.up. De 

Qwiek.up is speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor de toepassing van belevingsgerichte 

zorg. Het belangrijkste bij belevingsgerichte zorg is het centraal stellen van de cliënt, we 

hebben immers te maken met mensen die allemaal uniek zijn. Met de Qwiek.up richten wij 

ons op de bewoner en kunnen we met audiovisuele beleving de bewoner meenemen naar een 

andere plek en beleving. Door de inzet van de Qwiek.up zien we duidelijk rust en ontspanning 

bij de bewoners ontstaan. Een zeer aangename toevoeging voor de bewoners en andere 

betrokkenen binnen de locatie waarvoor onze dank ook groot is aan stichting 

steunwelzijnszorg in Helmond. 

 

Naast het welzijnsaspect ben ik erg tevreden met het huidige medewerkers bestand. Ondanks 

er vele tekorten zijn in de Nederlandse gezondheidszorg met betrekking tot personeel hebben 

we binnen de locatie Someren-Eind een mooi en professioneel team aan medewerkers staan. 

We werken met verschillende functies waarbij u kunt denken aan een 

gastvrijheidsmedewerker (gastvrouw), helpende, verzorgende en verpleegkundige. Als team 

(zorgprofessionals en vrijwilligers) blijven we ons volop inzetten voor het welzijn en de zorg 

van de bewoners binnen het kleinschalig wonen waardoor we het wonen binnen de locatie zo 

aangenaam mogelijk proberen te maken. 

 

Heeft u vragen over de locatie of andere zaken kunt u contact leggen met Vera Verdonschot, 

hoofd woonverpleging van de locatie. Bereikbaarheid: 

0610965045/vera.verdonschot@zorgboog.nl. 

 

 
 

mailto:marieke.ottenheim@zorgboog.nl
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Persbericht vanuit MFA de Einder 
 
 

De vakantieperiode is nagenoeg ten einde en we zijn al volop bezig met  het regelen van 

activiteiten 1 x per maand. 

Ons doel is om onze deuren meer te openen voor degene die het leuk vinden om deel te 

nemen aan een activiteit in ons gemeenschapshuis, zonder dat je lid hoeft te zijn van een 

vereniging. 

 

Ons programma voor dit jaar ziet er als volgt uit: 

 

20 september:   “Fun” kien avond, met mederwerking van de “dames van de 

lach” 

15 oktober:   Rik/ kaart middag en avond 

19 november:   “samen eten “ en daarna een leuke activiteit 

10 December:   Kerststukje maken onder het genot van een hapje en een drankje  

 

De komende maanden zullen wij meer info via “Samen het eind” en de “facebook pagina” 

van MFA de Einder publiceren. Hou dit in de gaten! 

 

Heb je interesse in een van de activiteiten, schrijf deze datum dat alvast op in je agenda. 

 

Mocht je zelf een idee hebben voor een activiteit die we kunnen gaan organiseren, geef ze dit 

door via het mailadres van MFA de Einder, mfa.de.einder@xs4all.nl 

 

Exposities 

 

Enkele maanden geleden heeft MFA de Einder een opfris beurt gehad. Om ook de gangen en 

wanden aantrekkelijk te houden is het idee ontstaan om de De Einder beschikbaar te stellen 

voor wisselende exposities . We hebben ongetwijfeld veel verborgen talenten in ons dorp en 

die willen we de kans geven hun artistieke creaties ten toon te stellen. 

 

Vanaf 22 september zal Irma van Gemert als gaan eerste exposeren. 

 

Irma van Gemert (1988), opgegroeid in ons eigen Someren-Eind  was als kind zijnde al veel 

bezig met tekenen, knutselen en andere creatieve bezigheden. Na haar middelbare school is ze 

de opleiding tot Allround Kapper gaan volgen. Dit was altijd al haar grote wens, maar 

wegens gezondheidsklachten heeft ze na het afronden van de opleiding deze droom moeten 

laten varen. Haar creatieve onrust moest ze ergens in kwijt en deed dit thuis voornamelijk met 

tekenen.  

Na het volgen van een aantal lessen en workshops kwam ze erachter dat schilderen haar 

passie is, met dit kleurrijk- en pasteuze medium kan ze helemaal los gaan in haar creativiteit. 

Langzaam werd schilderen een uit de hand gelopen hobby waarin ze continu verder wilde 

groeien. Vooral portret- en model schilderen trekt haar enorm aan, om hier verder in te 

ontwikkelen is ze in 2014 lessen gaan volgen aan de Academie voor Schone Kunsten in 

Arendonk.  

Irma wil niet in kaders denken en vind het leuk om te experimenteren en af en toe andere 

stijlen uit te proberen. Hierbij maakt ze gebruik van verschillende media die ze vaak met 

elkaar combineert. Gefascineerd door karakter ziet ze een uitdaging in het vastleggen van 

persoonlijkheden in zowel portret als model werken.  

mailto:mfa.de.einder@xs4all.nl
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De expositie zal voor “genodigden”  door wethouder 
Schoolmeesters op zondag 22 september  geopend worden. 

 

Vanaf maandag 23 september is de expositie te zien voor iedereen. 

 

Mocht je na het lezen van dit initiatief ook graag een expositie willen houden in MFA de 

Einder, dan kun je je aanmelden via het mailadres van MFA de einder:  

mfa.de.einder@xs4all.nl   

Verras onze eigen inwoners met uw eigen creaties! We horen graag van u! 

 

 

 

 

mailto:mfa.de.einder@xs4all.nl
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           Wie houd er nu niet van een gezellig potje kaarten? 
          rikken, toepen, jokeren…... 
 
Kaart U of heeft U al een kaartclubje maar nog geen    
geschikte locatie of wilt U graag een middag of  
   avondje uit en nieuwe mensen leren kennen? 
 
         dan bent U van harte welkom op: 
 
        Dinsdag 15 oktober in de Einder. 
      s ‘middags   van:   13.30 – 17.00 uur  
      s ‘avonds     van:   20.00 – 22.30 uur 
 
Wij hebben de kaarten dan voor U klaar liggen,       
       en zorgen voor een hapje tussendoor. 

        Aanmelden kan via: mfa.de.einder@xs4all.nl    
en:  0493-491993 
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Dorpsraad Someren-Eind 

 

 

 

Deze maand is het mijn beurt om namens de Dorpsraad een bijdrage te schrijven voor Samen 

’t Eind. In de afgelopen maanden hebben ook Twan van de Moosdijk en Marion Swinkels een 

stukje geschreven, met als doel de bekendheid van de Dorpsraad te vergroten en op deze 

manier een indruk te geven van waar wij ons zoal mee bezighouden. 

Ik zal me eerst kort aan u voorstellen. Mijn naam is Paul van Dam. Ik ben opgegroeid in Zuid-

Limburg en ik woon sinds zes jaar in Someren-Eind. Ik ben getrouwd met Lian en samen 

hebben we een dochter, Saar. Ik ben werkzaam als internist in het Bernhoven Ziekenhuis in 

Uden. Iets meer dan een jaar geleden ben ik lid geworden van de Dorpsraad om een bijdrage 

te kunnen leveren aan de leefbaarheid van Someren-Eind op een manier die bij mij past.  

 

Zoals jullie in de eerdere bijdrages hebben kunnen lezen, staat de Dorpsraad voor 

leefbaarheid. Dat is een heel breed begrip: het kan gaan over welzijn van ouderen, gebruik 

van alcohol en drugs door de jeugd, huisvesting voor starters of het niveau en behoud van 

voorzieningen in ons dorp. Ons aandachtsgebied is dus heel breed. In de Dorpsraad zijn 

personen met verschillende interesses en vaardigheden aanwezig.  

Vanuit mijn medische achtergrond ben ik in 2017 naar aanleiding van een project betreffende 

AED (automatische externe defibrillator) en burgerhulpverlening in aanraking gekomen met 

de Dorpsraad. Ik heb destijds een bijdrage geschreven voor Samen ’t Eind over reanimaties in 

de thuissituatie en de belangrijke rol die burgerhulpverleners en AED’s hierbij spelen. In 

Nederland wordt gebruik gemaakt van HartslagNu, een alarmeringssysteem dat bedoeld is om 

de overlevingskansen van slachtoffers van een hartstilstand te vergroten. HartslagNu is 

gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een 112-melding van een 

mogelijke reanimatie worden niet alleen ambulances gestuurd, maar ook burgerhulpverleners 

in de omgeving van het slachtoffer worden gealarmeerd (via een sms of de speciale app). 

Iedereen die in het bezit is van een geldig diploma of certificaat voor reanimatie (of bediening 

van een AED) dat is verstrekt door een opleidingsinstituut dat opleidt volgens de richtlijn van 

de Nederlandse Reanimatie Raad, kan zich aanmelden als burgerhulpverlener via HartslagNu.  

In meerdere bijeenkomsten hebben we in de gemeente Someren en de gemeente Asten in 

kaart gebracht hoeveel AED’s er zijn en of de dekkingsgraad en beschikbaarheid van de 

AED’s in de verschillende gebieden voldoende zijn. In dat kader zijn verschillende AED 

beheerders benaderd met het verzoek of de AED bijvoorbeeld op een openbare plek kon 

worden geplaatst, zodat de AED 24 uur per dag beschikbaar is in geval van nood.  

 

Ik hoop dat ik met deze bijdrage een idee heb kunnen geven van de activiteiten van de 

Dorpsraad. Als u zelf een idee of suggestie heeft betreffende de leefbaarheid van Someren-

Eind, schroom dan niet. Neem contact op met een van de leden van de Dorpsraad, kijk op 

www.someren-eind.nl of sluit een keer aan bij een vergadering (derde maandag van de maand 

om 20.00 uur in de Einder).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul van Dam 

 

 

 

http://www.someren-eind.nl/
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Beste Rotten en Rottinnen, 

Via deze weg willen wij jullie laten weten dat Vorst Martijn en Vorstin Kristel per 16-11-

2019 gaan stoppen met hun functie als Vorstenpaar van CV De Plattevonder. De groei van 

hun gezin en hun bedrijf heeft hen doen besluiten om de uitvoering van het vorstenschap te 

gaan beëindigen. Het bestuur heeft in Ruud en Dieuwer van den Boomen opvolging van het 

vorstenpaar gevonden. 

Vanaf het komende Prinsenbal zullen de 

vorstentaken worden overgedragen aan 

Ruud en Dieuwer. Martijn en Kristel zullen 

waar nodig ondersteuning bieden. Het 

bestuur is Vorst Martijn en Vorstin Kristel 

erg dankbaar voor hun geweldige inzet 

voor de vereniging en hebben het volste 

vertrouwen in de opvolging door Ruud en 

Dieuwer. 

 

 

VERS EN GEZOND ACTIE 

 

Op woensdag 4 september a.s. is het weer tijd 

voor de Vers en Gezond Actie.  

Vrijwilligers van CV De Plattevonder komen 

dan vanaf 18.00 uur langs om deze 

groente/fruitpakketten aan te bieden. De 

precieze inhoud van het pakket wordt nog op 

Facebook gepubliceerd. Door het kopen van een 

vers en gezond pakket steun je onze vereniging.  

Extra handjes zijn altijd welkom, dus heb je tijd 

en wil je meehelpen, geef je dan op via je 

buurtschap. 
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KBO BEDEVAART   

gezamenlijke KBO  kringen  Deurne - Asten - Someren. 

 

 

Een schraal zonnetje vergezelde de pelgrims op weg naar de kerk van Onze Lieve Vrouw 

Presentatie in Ommel. De Pelgrims kwamen in grote getale naar de kerk in Ommel  en kon 

voorganger Pastor W.Kalb  een bomvolle kerk begroeten en ieder welkom heten.                                                                                                   

De pelgrims waren samen gekomen om de bedevaartsviering  ter eren van Maria Ten 

hemelopneming bij te wonen. 

In zijn openingswoord gaf  Kapelaan Overbeek  een beeld van de geschiedenis van de kerk 

van Ommel. Precies 575 jaar geleden werd de kerk van Ommel ingewijd door de toenmalige 

bisschop. Ook memoreerde Kapelaan Overbeek dat het 75 jaar geleden was dat Ommel 

gebombardeerd werd door het Duitse leger. Drie kwart van Ommel werd hierdoor 

weggevaagd en er vielen vele doden.  Pastor W. Kalb van KBO-Brabant gaf  aan dat de 

traditie van de Kringen Deurne – Asten en Someren voor de KBO leden een mooie 

gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk tot Maria te bidden en te zingen.  De 

door de Pelgrims meegebrachte bedevaartskaars werd binnen gebracht door Tjeu van Heugten 

, lid van de werkgroep uit Heusden, en kapelaan H.van Overbeek , die de kaars zegende en 

inwijde.  

Na de openingswoorden en de kaarswijding door Kapelaan H. van Overbeek heette Jeanne 

van Etten, lid van het Kringbestuur KBO Kring  Deurne , de aanwezigen  welkom.  Ze sprak 

over een mooie traditie die bij de KBO al jaren in ere gehouden werd. Ook sprak ze een 

speciaal woord van welkom aan het Koor “De Veengalm” uit Neerkant met dirigent Harrie 

Bootsma en organist Lodewijk Holskens. En verder sprak mevrouw van Etten de wens uit dat 

de traditie van deze KBO Bedevaart  nog jaren voort gezet mag worden. Zij bedankte de 

werkgroep  en wenste hen veel succes met de organisatie. 

Ook was het fijn dat de Pastoors  van de kerken in de Kring Deurne –Asten en Someren als 

Concelebrant  ook nu weer in de viering  mee voorgingen of in de kerk aanwezig waren. 

Voorganger Pastor W. Kalb ging vervolgens voor in de H.mis en stipte in de overweging aan 

dat er eigenlijk weinig over het leven van Maria bekend is. In Marialiederen wordt Maria 

letterlijk de hemel ingeprezen. Zij lijkt zo anders te zijn dan wij, gewone stervelingen. Wij 

zijn door zonde getekend , maar Maria is onbevlekt ontvangen. Zij heeft haar maagdelijkheid 

behouden en is toch moeder geworden, moeder van God nog wel. Zij heeft een voorbeeldig 

leven geleid. Ze is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen, dat wil zeggen , dat ze niet 

gestorven is. Dat alles maakt haar zo verschrikkelijk van ons. Ze lijkt wel een godin. Zij was 

vooral de moeder van Jezus en had het vaak moeilijk met zijn  uitspraken en zijn keuzes. 

Deze moederlijke zorgen en angsten zijn van alle tijden. Door de eeuwen heen bleef zij het 

voorbeeld van menselijkheid: haar zorgzaamheid, medeleven en steun voor allen, die het 

moeilijk hebben worden door de gelovigen zeer  gewaardeerd. Het is daarom dan ook fijn dat 

deze bedevaart zo gehouden kan worden in de gezamenlijke Kringen.Maria luistert naar ons 

bidden, en goed luisteren is een erkenning van de ander. Als wij het alleen van de aarde 

moeten hebben ,zijn we overgeleverd aan machtshebbers en aan het grote geld. Als we het 

alleen van de hemel moeten hebben, staan we niet meer met beide benen op de grond en 

verliezen we de naaste die onze hulp nodig heeft, uit het oog. God heeft oog voor onze 

kleinheid, voor alles wat wij in ons kleine leven tot stand brengen. Het is voor Hem goed 

genoeg. Het is de hemel op aarde. Een mooie overweging die aansloeg bij de overvolle kerk 

van Maria in Ommel.   



15 

 

De sfeer in de kerk was zeer aangenaam mede door het prachtige zanggeluid van het door 

dirigent Harrie Bootsma geleide gemende koor “De Veengalm “uit Neerkant. Het koor werd 

prachtig ondersteund met het pianospel van Lodewijk Holskens. Het was fijn dat het koor 

tijdens de dienst  diverse marialiederen ten gehore  bracht en tot slot het lied ‘Onze Lieve 

Vrouwe van Ommel’  dat door alle aanwezigen uit volle borst met het koor werd 

meegezongen. In haar afsluitend dankwoord bedankte  Jeanne van Etten  allen die hun 

medewerking hebben gegeven om de viering tot een succes te maken. En nodigde ze de 

aanwezigen uit om van  een lekker kopje koffie met een lekker stuk vlaai te komen genieten 

in cafe  “De Pelgrim”, maar wel voor eigen rekening.  

Ook deze gezamenlijke Kringbedevaart is ook nu weer een geweldig succes geworden. 

 

PS. 

Mocht u  op enig moment  behoefte hebben  om de processiekaars  te laten branden kunt u dit 

vragen aan kapelaan van Overbeek van de parochie. De kapelaan is te bereiken op  

telefoonummer  0493-691415. 

Mocht u niet direct contact krijgen wacht dan tot het informatiebandje beëindigd is en u uw 

wens in kan spreken. 

                                                                                                                                                 

Verslag namens de werkgroep.                                                                                                                        

 

 
COMMUNIE D’EIND 2020 

 

 

Na vele jaren zéér actieve en fijne inzet gaan Angela Vereijken, Monique Tabor en Sandra 

Eijlers stoppen als werkgroep Eerste Communie. 

Als pastoor kijk ik terug op een hele fijne samenwerking en ik dank oprecht Angela, Monique 

en Sandra voor hun inzet, maar ook hun vertrouwen én gezelligheid! 

  

Willen we in 2020 op Hemelvaart om 10.00 uur weer een feestelijke Eerste Communie vieren 

in De Einder, dan hebben we ouders nodig die de organisatorische kar willen trekken en de 

kinderen (door middel van het werkboek) uitleg geven over de betekenis van het ontvangen 

van de Eerste Heilige Communie en wat het is om vriend(in) van Jezus te zijn. 

  

De ouders van de toekomst bepalen het kerkelijke leven in Someren-Eind. 

Vind jij het belangrijk dat jouw/jullie kinderen volgend jaar (en de jaren daarna) in Someren-

Eind hun Communie vieren; geef je dan op bij mij vóór 1 oktober a.s. 

  

Dan kunnen we bij elkaar komen om de voorbereiding op te starten en zo de kinderen een 

onvergetelijke en feestelijke dag bezorgen. 

  

Pastoor Pieter Scheepers 

pastoorscheepers@rkfranciscus.nl 

  

 

 
 
 
 
 

mailto:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
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Dames en tienerkledingbeurs 

Zondag 15 september 2019 
 

Gemeenschapshuis De Einder 

Someren-Eind 
 

• winterkleding, schoenen, tassen en accessoires  

• vanaf maat xs t/m ??? 

Afhalen deelnameformulier (tegen betaling van € 1.50) 

Ingang achterkant van het gebouw aan de Lambertusstraat. 
 

Vrijdag  6 september  18.30 – 19.30   

Zaterdag 7 september  13.00 - 14.00  

 
Inleveren kleding: 13 en 14 september 

 

Verkoop  

 

Zondag 15 september 10.30 – 13.00  
 

Gratis entree en paskamers aanwezig 

Contante betaling 
 

Ophalen van niet verkochte artikelen 
 

Dinsdag 17 september  18.30 - 19.30 

 

Info: Mien - tel. 06 2354 6353     

of ineleenders@hotmail.com 

facebook: kledingbeurs someren-eind  
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Mantelzorgers ontmoeten elkaar   

In het voorjaar is in ‘de Ruchte’ in Someren een zelfhulpgroep voor mantelzorgers van 

mensen met dementie gestart. Bedoeld voor mensen uit Asten en Someren. De ervaringen van 

de deelnemers zijn positief:  

“fijn om tips en ervaringen uit te wisselen”,  “deed me goed dat ik een luisterend oor had voor 

mijn verhaal”, “ik wist niet wat een volgende stap zoals opname in een verpleeghuis allemaal 

betekent, nu kan ik me hierop beter voorbereiden”, “het blijft binnen de groep, dat is fijn”.   

 

Uitwisselen en hart luchten 

Wilt u met anderen die voor iemand zorgen die dementie heeft een kopje koffie drinken? 

Ervaringen en tips uitwisselen?  Of gewoon even uw hart luchten? Dan is deze zelfhulpgroep 

iets voor u.  Elke bijeenkomst wordt er aan de hand van een thema met elkaar gesproken. Bij 

meerdere aanmeldingen wordt er een tweede groep gestart op een ander dagdeel.  

 

Informatie en aanmelden 

De bijeenkomsten zijn gratis. Voor aanmeldingen en informatie neemt u contact op met 

Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant,  040-2118328, eindhoven@zelfhulpnetwerk.nl   

of met het Onis steunpunt mantelzorg 441246  
       

Een presentje voor een mantelzorger 

Verras een (jonge) mantelzorger in Asten of Someren met een gratis 

presentje op de Dag van de Mantelzorg.  

 

Leef je met iemand samen die langdurig ziek is? Geef je, onbetaald, 

extra zorg, aandacht en ondersteuning aan een kind of een ouder, of 

is er een vriend of buur voor wie je hulp onmisbaar is? Dan noemen 

we dat mantelzorg. Je kiest er niet voor, het overkomt je. 

 

Op 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg.                            

De werkgroep mantelzorg, bestaande uit mantelzorgers of 

vertegenwoordigers van organisaties waar mantelzorgers actief zijn, 

geeft in Asten en Someren aandacht aan deze dag door op zaterdag 9 november mantelzorgers 

te verrassen met een presentje. Dit wordt bij hem of haar thuis bezorgd. 

 

Ken je een mantelzorger waarvan je vindt dat hij/zij als waardering een presentje verdient? 

Elke vorm van het geven van mantelzorg wordt gewaardeerd, hoe groot 

of klein ook: een man die 24 uur per dag zorgt voor zijn hulpbehoevende vrouw, maar ook de 

broer die iedere week met zijn zorgbehoevende zusje gaat wandelen. 

 

Meldt haar/hem aan voor een leuke attentie! Denk naast een volwassene, ook aan een jongere! 

 

Aanmelden kan tot en met 27 oktober 2019 bij Onis Steunpunt Mantelzorg. 

t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl    m.lenders@oniswelzijn.nl 

0493 - 441246       0493 - 441253 

 

Meer informatie over mantelzorg: oniswelzijn.nl/mantelzorg 
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          De tweede wereldoorlog 

 

Nu het  ongeveer 75 jaar geleden is dat de tweede wereldoorlog afgelopen is  wordt er 

opnieuw veel aandacht aan geschonken. 

Ook mensen die deze oorlog niet hebben meegemaakt schrijven er hele verhalen  over en 

geven dan als antwoord dat ze dat van anderen hebben gehoord. 

Bijna iedereen heeft achteraf in het verzet gezeten maar als je die tijd hebt meegemaakt weet 

je wel beter.  

Zo was mijn oom, Jozef van der Heijden, in die tijd de leider van de landelijke 

onderduikersbeweging hier in Someren en na zijn dood heb ik  zijn archief gekregen dat 

bestond uit zeer veel informatie en geschriften uit die tijd.   

Er waren in de oorlog heel veel onderduikers, vooral uit de grote steden, hier in Someren 

ondergebracht zodat vele mensen toch een daad van verzet pleegden. 

Deze Somerense onderduikersbeweging wisten hier ruim 300 onderduikers te plaatsen, de 

eigen Somerense onderduikers niet meegerekend. 

Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen was ons land nauwelijks voorbereid 

op oorlog. 

Begin februari 1940 werd de toen 63-jarige generaal Winkelman tot opperbevelvoerder van 

de gemobiliseerde Nederlandse krijgsmacht benoemd. Dat was een grote verrassing ook voor 

hemzelf want hij was in de jaren dertig al met pensioen gegaan. 

Ons kleine, slecht uitgeruste leger had geen schijn van kans tegen het grote, goed voorziene 

Duitse leger en op vele plaatsen trokken zij snel ons land binnen. 

 Diezelfde dag werd met een strategische overval door de Duitsers op Den Haag geprobeerd 

direct de regering en belangrijke commandocentra uit te schakelen. Daarvoor werden 

parachutisten en heel veel vliegtuigen ingezet. De opdracht was de vliegvelden rond Den 

Haag te veroveren en zo veel mogelijk naar het stadscentrum op te rukken. Het werd de eerste 

luchtlandingsoperatie ter wereld, maar het werd toch een groot fiasco. 

Veel parachutisten werden, toen ze nog in de lucht hingen, aangeschoten en die nog 

overbleven slaagden er niet in om bij de transportvliegtuigen waarmee de voorraden werden 

aangevoerd te komen. Deze werden doorzeefd  door Nederlands vuur en die vliegtuigwrakken 

maakten de landingsbaan onbruikbaar.  

Bij het vliegveld Valkenburg, dat nog niet helemaal klaar was zakten vele tientallen van die 

vliegtuigen weg in de zachte ondergrond. Ook bij het hulpvliegveld Ockenburg ging het totaal 

mis. Al snel kwamen Nederlandse troepen aangesneld die gesteund werden door artillerie 

zodat alle vliegvelden werden heroverd.  

Ondertussen had het Nederlandse afweergeschut een hoge tol geëist onder de Duitse 

vliegtuigen. In totaal gingen honderdzestig transporttoestellen verloren. Pijnlijk was verder 

dat vlak vóór de capitulatie ongeveer duizend Duitse krijgsgevangenen per schip naar 

Engeland werden afgevoerd.  

De Duitse generaal liet uit wraak de binnenstad van Rotterdam bombarderen waarbij heel veel 

onschuldige burgers sneuvelden en hij beloofde nog vele steden op die manier te zullen 

straffen. Ondertussen trok het Duitse landleger steeds verder ons land binnen en daarom 

ondertekende generaal Winkelman op 15 mei 1940 de overgave van het Nederlandse leger. 

Adolf Hitler had zijn zin gekregen en voor ons land kwamen de moeilijke jaren van de Duitse 

bezetting 

                                                                                           

Remy Lammers. 
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Het programma voor het 57e Zummers Triduüm is als volgt: 

Dinsdag 3 september 2019 

 Ontvangst in de Ruchte 

10.00 uur       Welkom en opening 57e Zummers Triduüm door voorzitter Ine Grosfeld, 

ontvangst met koffie en thee 

10.30 uur        H. Mis door pastoor Scheepers, m.m.v. Somerens Dameskoor                

12.15 uur        Lunch  i.s.m. slagerij Tomassen                           

Rustpauze en Liederentafel  

14.30 uur        Muzikaal optreden  Mirjam Aarts                    

16.15 uur        Sluiting en vertrek vanaf de Ruchte 

Woensdag 4 september 2019 

 Ontvangst in de Ruchte 

10.00 uur        Ontvangst met koffie en thee, welkomstwoord 

10.30 uur        Viering door Jack Swaanen met zang van Simone Slegers 

12.15 uur        Lunch i.s.m. restaurant 'Het Wapen van Someren'                     

Rustpauze en Liederentafel  

14.30 uur        Muzikaal optreden Hans van Seggelen                       

16.15 uur        Sluiting en vertrek vanaf de Ruchte 

Donderdag 5 september 2019 

Ontvangst in de Ruchte 

10.00 uur        Ontvangst met koffie en thee, welkomstwoord 

10.30 uur        Optreden door verhalenverteller Frans van der Pas 

12.15 uur        Lunch i.s.m. Frietwagen Someren 

Rustpauze en Liederentafel  

14.30 uur      Samenkomst in de Ruchte, waar de Mariahulde plaatsvindt. 

15.00 uur      Mariahulde en zegening door Kapelaan van Overbeek, met muzikale 

ondersteuning van  'Mannenkoor de Nachtegaal'                               

16.15 uur      Sluiting en vertrek vanaf de Ruchte 
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RECREATIERIT 22 SEPTEMBER 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Op zondag 22 september a.s. rijden wij een recreatierit. 

Er wordt een rit van  ± 35 km uitgepijld waarvan ongeveer 5 % over verharde wegen. 

Er zal tevens een verkorte rit van ± 25 km worden voorzien. 

  

Het vertrekpunt is bij de fam. Tomassen, Michelslaan 38, 5712 PL Someren 

alwaar gestart kan worden tussen 9.00 uur en 11.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom en wordt ontvangen met een kop koffie of thee met cake of 

peperkoek. 

 

Bij terugkomst kan men onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig napraten. 

Voor leden van Recreamen en PSV Someren-eind is deelname geheel gratis, 

van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 8 euro per aanspanning en 4 euro per ruiter te 

paard. 

We zien u graag op 22 september. 

  

Deze rit is op eigen risico ! 

Voor meer informatie;  

Jo v.d. Moosdijk 06-28252679 

Huub Panhuijzen 06-53641674 
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Paranormale beurs 

 

Zondag 13 oktober van 11.00 tot 17.00 uur 

MFC ‘De Einder’ te Someren-Eind 
 

Entree € 3.50 p.p. kinderen (onder begeleiding) gratis.  
 
 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMM EVA SEPTEMBER 2019 

 

De vakantie is weer voorbij. 

Het programma voor seizoen 2019 – 2020  is bijna rond. 

De jaarvergadering is op woensdag 18 september, 

20.00 uur in zaal “Jan van Tieskes” 

We hopen dat veel leden hierbij aanwezig zijn. 
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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 

facebookpagina. Met deze keer: 

- Informatie over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) 

Onzekerheid over vergunningen. 

 

In Nederland is er te veel stikstof. Dat zorgt voor problemen in de natuur en tast de 

gezondheid van mensen aan. Dat is de reden dat de overheid startte met het Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) om de uitstoot van stikstof te verminderen. 

 

Stikstofmoleculen komt vooral voor in de lucht. In het water en de bodem wordt stikstof 

gevonden in de vorm van nitraten en nitrieten. Zij vormen een onderdeel van de stikstofcyclus 

en staan daarom in verbinding met elkaar. 

 

Stikstof wordt intensief door bepaalde industrieën uitgestoten. Nitraatconcentraties in het 

drinkwater nemen hierdoor toe. Nitraat en nitriet kunnen een aantal gezondheidsproblemen 

veroorzaken voor mens en dier. De meest voorkomende zijn: 

- De zuurstofdragende capaciteit van bloed neemt af. 

- Verminderd functioneren van de schildklier. 

- Tekort aan vitamine A. 

- Vorming van nitrosaminen. Dit is de meest bekende veroorzaker van kanker. 

Wat veel mensen niet weten is dat nitraten en nitrieten gebruikt worden om voedsel te 

conserveren. 

 

Het PAS is een landelijk programma waarbij de 12 provincies, het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en defensie 

samenwerken. De provincie Noord-Brabant is één van de PAS-partners en heeft 

verantwoordelijkheden bij de uitvoering van het PAS op provinciaal niveau. Hiervoor werkt 

de provincie samen met waterschappen, terrein beherende organisaties, gemeenten en de 

Omgevingsdiensten. 

 

PAS moest vergunningen weer makkelijker maken. 

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werd in juli 2015 van kracht, met het programma 

werd de vastgelopen vergunningverlening losgetrokken. Activiteiten die stikstofdepositie op 

beschermde en kwetsbare Natura2000-gebieden veroorzaakten, konden dankzij het systeem 

worden toegestaan. Dit kon omdat was ingebouwd dat tegelijkertijd herstelmaatregelen 

werden uitgevoerd èn maatregelen werden genomen om de stikstofemissie te verminderen. 

Met het PAS werd in één klap een min of meer illegale situatie rechtgetrokken van bedrijven 

die geen Natuurbeschermingswetvergunning hadden, maar die op basis van de toen geldende 

rechtspraak wel nodig hadden.  

  

De Raad van State besloot eind mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet 

gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor activiteiten. Veel gemeenten gaven op 

basis van het PAS alvast toestemming voor activiteiten, vooruitlopend op toekomstige 

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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positieve effecten dit programma voor natuurgebieden. De Raad haalde hier echter een streep 

door, omdat de regeling volgens de Raad in strijd is met Europese regelgeving.  

 

Gevolgen. 

In bijna elke gemeente zijn  één of meerdere projecten stil  komen te liggen. Het gaat 

bijvoorbeeld om de bouw van woningen en om projecten van bedrijven, industrie, land- en 

glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen, recreatie, de aanleg van duurzame energie 

en de aanleg van natuurgebieden. Sommige gemeenten hebben de vaststelling van 

bestemmingsplannen uitgesteld. Duizenden vergunningen en meldingen van 

landbouwbedrijven zijn niet meer geldig.  Onzekerheid voor veel ondernemers over de 

voortgang van hun bedrijf.  

 

Het PAS geldt voor 118 Natura2000-gebieden. 

Natura2000 is een Europees netwerk van 

natuurgebieden die extra bescherming krijgen, 

omdat er bijzondere planten en diersoorten 

voorkomen. In Noord-Brabant zijn er 21 

Natura2000-gebieden. 15 hiervan ondervinden 

negatieve gevolgen van de stikstofneerslag en 

zijn een PAS-gebied.  Voor ieder natuurgebied 

is bepaald wat de maximaal acceptabele 

hoeveelheid stikstofuitstoot is.  

 

Brabant en de rest van Nederland werken  aan 

een gezonde natuur, maar ook aan een gezonde 

economie. Economische ontwikkeling zorgt 

ook voor meer stikstof uitstoot en heeft dus 

direct invloed op onze natuur. Belangrijke 

Natura2000 gebieden in de directe omgeving 

van Someren zijn o.a. Groote Peel, Strabrechtse 

Heide & Beuven,  Weerter-Budelerbergen & 

Ringselven. 

 

Schaduwraad       

Vele onderwerpen worden vrijwel 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 24 september en 29 oktober telkens 

20:30 uur in Gemeenschapshuis 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.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

 
______________________________________________________________________
Voor reacties:   Informatiebulletin september 2019 

Bart de Groot 06-22950343     Jos Feyen    06-52569057     Patricia Buis-Iven                06-39300389   
Daan Velings 06-53899941     Jan Adriaans 06-46857334    Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976      
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AED geplaatst in de Meidoornstraat 

 
 

 

 

 

Vanaf deze zomer hangt er in 't Hoefke 

een AED bij meidoornstraat 33!!  

 

Deze is voor iedereen 24/7 bereikbaar. 

Namens de buurt bedanken we  

Jos & Ellenore Hurkmans, stichting  

Dr. Eijnatten en EHBO Someren,  

zodat dit mogelijk is geworden. 

 

 

 

 

BUURTVERENIGING ‘T HOEFKE 

Opgericht 22 februari 1994 

 


