Nummer 10
November 2019

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 november.
Daarna 12 december, 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
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Beste adverteerders van Samen ‘t Eind
Samen ‘t Eind is een dorpsblad voor Someren-Eind en sluis 13. We hebben een oplage van
1400 stuks die maandelijks door vele vrijwilligers huis aan huis verspreidt wordt. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt door de vele ondernemers die een advertentie zetten in Samen ‘t
Eind. Die er mede voor zorgen dat het blad gratis beschikbaar is voor de inwoners van
Someren-Eind, sluis 13 en het hele buitengebied er omheen.
De komende maand wordt u weer benaderd of u wilt adverteren in ons dorps blad. In het
verleden deden we dat altijd telefonisch maar nu gaan we u ook via mail benaderen (als er een
mail adres bekend is).
U kunt de advertenties digitaal aanleveren in fullcolor samenteind@gmail.com
Het dorpsblad is ook voortaan digitaal te raadplegen en daar wordt ook uw advertentie aan
toegevoegd. https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/laatste-uitgaven/

Nieuwe adverteerders kunnen zich melden
Ieder jaar vallen er adverteerders af en we zijn dan jaarlijks op zoek naar nieuwe
adverteerders. U levert eenmalig een advertentie aan vóór 1 december en deze wordt dan het
hele jaar afgedrukt, we drukken de advertenties voor het gehele jaar. Omdat we met
vrijwilligers werken kunnen we de kosten beperkt houden. De kosten voor een advertentie
bedragen voor 1/8 pagina €65,- en voor ¼ pagina €130,Hebt u belangstelling voor het plaatsen van een advertentie dan kunt u een mail sturen
samenteind@gmail.com of contact opnemen met onze contact persoon voor adverteerders Jan
Adriaans tel. 06 46857334

Nieuwe foto voorpagina
We zouden het weer leuk vinden als we ieder jaar een nieuwe foto kunnen plaatsen op de
voorpagina van Samen ’t Eind. Daarvoor doen we een oproep aan U!
Heeft u een mooie foto die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen? Stuur deze foto vóór
1 december dan met goede resolutie naar: samenteind@gmail.com en misschien bent u de
gelukkige waarvan we de foto gebruiken voor en jaar lang op de voorpagina te verschijnen
van Samen ’t Eind.
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK
Franciscusparochie
Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Someren-Eind
Bank NL14RABO01480.09.484
Email: locatieraad.eind.4@gmail.com
Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315

De locatie Someren-Eind is
dagelijks bereikbaar op telefoonnr.
06-17482545 ( Nelly van Houts )
Secretariaat Franciscusparochie
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
LOCATIERAAD O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND
Locatieraad
Jo Van Diepen
Nelly van Houts
Ricus Looijmans
Ivy Geurds
Anja Engelen

Vlasstraat 13
Haspelstraat 21
Nieuwendijk 70
Kanaaldijk Zuid 43
Brugstraat 22

493763
493100
440115
06-23134888
492990

Bereikbaarheid parochie/pastorie 06-1748245
Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts
Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

495993

Els van de Eijnde
Toos Maas

Kleijnaartstraat 16 06-54972252
Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Coördinatie kosters
1ste H. Communie
Heilig Vormsel
Sluis X111

Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor
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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.
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:0493691315. pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
HUWELIJKEN
Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Pastoor Scheepers: 0493691315 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

BEDANKT !!
Namens alle vrijwilligers van Samen ’t Eind willen we de redaktie van Samen ’t Eind
bedanken voor de geweldige feestavond van vrijdag 18 oktober j.l. Het was weer super goed
verzorgd en heel gezellig!!
BEDANKT !!
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Na de jaarvergadering van januari 2019, werd duidelijk dat we een andere weg in moesten
om het voort bestaan van toneelgroep de Kring in stand te houden.
Alles hebben we eraan gedaan om een mooie productie voor u als publiek te presenteren. Een
nieuwe regisseur werd aangetrokken ,in de persoon van Mike Severens, die de laatse paar jaar
in Heusden, bij onderling kunstgenot met veel succes heeft gewerkt. Daarom blij dat hij ook
ons wilde regisseren. Een stuk werd gekozen, de spelersgroep gevormd, en zo zijn we vol
overgave gestart aan deze productie.
Onze decor bouwers zijn weer flink creatief geweest om er iets moois van te maken, en het is
ze wederom gelukt. Licht en geluid zijn afgesteld, kortom we zijn klaar om deze geweldige
klucht te presenteren aan het publiek.
Verkeerd Verbonden
Het leven van een hotelbediende gaat niet over rozen. Dat kan onze Anton uit Someren-Eind
beamen. Als hij va een saaie ambtenaar, Bob, de opdracht krijgt om zijn afspraak met callgirl
Mimi te verwisselen met Katja ,die gearriveerd is voor een etentje met psychiater Dick, dan is
dat het begin van een hectische avond.
Katja gaat naar Bob, Dick gaat naar een mysterieuze vrouw Liz en Anton moet de vermeende
Mimi bezig houden…en tegelijkertijd ervoor zorgen dat niemand in de gaten krijgt dat de
boel door elkaar is gegooid. Echter is er één probleempje: de hotelkamers liggen naast elkaar
en worden enkel gescheiden door een tussendeur waarvan het slot stuk is. Oftewel…. Dat gaat
nooit goed.
Met deze hilarische klucht van Robin Hawdon, slaat toneelgroep de Kring een totaal nieuwe
richting in, door te kiezen voor een internationaal erkende komedie. Laat u verrassen door de
heerlijke chaos die u voorgeschoteld krijgt.
Voor reserveringen ga je naar:
• http://www.toneelgroepdekring.nl
• aan de kassa
• Lambertclaessens1@gmail.com
• L Claessens 06-24619782
speeldata: vrijdag 1 november
zaterdag 2 november
aanvang: 20.00 uur
prijs:
volwassenen €10,kinderen onder de 13jaar €5,regie:
Mike Severens
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PROGRAMMA EVA NOVEMBER
Woensdag 13 november Excursie Bruidsmodezaak Koonings Deurne
Deze avond brengen we een bezoek aan het Koonings imperium.
Een grote oppervlakte vol bruidsmode, feestelijke kinderkleding, avondmode, herenmode en
accessoires.
We krijgen een rondleiding achter de schermen bij Koonings The Wedding Palace in Deurne.
Aanvang 19.00 uur in Deurne
Leden die zich hiervoor opgegeven hebben krijgen nog bericht.
VERSLAG JAARVERGADERING 18 SEPTEMBER
Dit seizoen begonnen we aan ons vijfde jaar als zelfstandige vereniging.
We gaan hier aandacht aan besteden tijdens de jaarvergadering.
Veel leden waren aanwezig op de jaarvergadering.
Ook hebben we enkele nieuwe leden welkom geheten bij onze vereniging.
Zoals gebruikelijk kwamen het jaarverslag, financieel verslag en werd het programma
gepresenteerd voor het nieuwe seizoen.
Maria Mikkers is toegetreden tot het bestuur.

We hadden dit jaar ook 6 jubilarissen:
25 jaar Ine Leenders en Anita Maas
40 jaar Ans van Houts
50 jaar Jo Lammers
60 jaar Mia Vossen
70 jaar Truus Drummen

VERSLAG FEESTAVOND 23 OKTOBER
We begonnen de avond met thee/koffie en vlaai.
We werden welkom geheten door onze voorzitter Tonny van Gemert.
Daarna hebben we de nieuwe banner onthuld van EVA .
De burgemeester Dilia Blok was ook aanwezig op deze feestavond en heeft ons toegesproken
en gefeliciteerd met het 5 jarig bestaan van onze vereniging.
Voor deze avond hadden we Turbo Toos en Super Stien uitgenodigd om ons een gezellige
avond te laten beleven. Ze kwamen met een brommer binnen en namen ons mee in een
verhaal wat begon met een snijbonenmachine op een beurs en wat ze allemaal was overkomen
metamorfose, fitness, loterij enz. Er werd volop gelachen.
Tijdens de pauze een lekker hapje en een drankje.
Na de pauze hadden de dames een tweede optreden met een verhaal
dat ze op bezoek waren geweest bij de Queen in Engeland en tot slot
een paaldansact.
Een zeer geslaagde avond.

6

Nieuws van De Einder:
We hebben een nieuwe exposant bereid gevonden om haar kunstwerken te exposeren in de
ons gemeenschapshuis. Jeanette Michiels schildert oa Engelen. Meer info over Jeannette en
haar expositie kun je lezen in deze editie van Samen ‘t Eind.
Op 19 november organiseren we een 3 gangenlunch met aansluitend een liederentafel.
Bijzondere Catering en Jan Hurkmans gaan deze middag mee verzorgen.
Een leuk uitje dicht bij huis om andere mensen te ontmoeten en samen genieten van een
lekkere maaltijd met na afloop een muzikaal tintje.
Graag aanmelden via mfa.de.einder@xs4all.nl of 0493-491993
Voor meer info zie de flyer.
Op 10 December is er een Kerstworkshop onder leiding van Iris Geurtjens.
Zou je graag aan deze workshop deel willen nemen dan
mag je deze datum alvast noteren in je agenda.
In Samen ‘t Eind van December komen we hierop terug
met meer info.
Verder zullen we info hierover gaan delen via Siris,
‘t Contact, de facebookpagina van De Einder en van
Misses Flower, flyers in De Einder, tv in De Einder.

Het duurt nog even maar kerst en nieuwjaar komt met rasse schreden dichterbij. In deze
periode zijn nauwelijks verenigingsactiviteiten. Daarom heeft het bestuur besloten dat in de
periode van 23 december tot 6 januari de Einder gesloten is. Vanaf 6 januari staan we weer
paraat voor u en uw vereniging.
Bestuur MFA De Einder.
Vanaf 22 november 2019 tot 31 januari 2020
exposeert Jeanette Michiels.
Jeanette Michiels (1951) is opgegroeid in Wassenaar alwaar ze haar coupeuse diploma heeft
behaald. De liefde bracht haar naar het mooie Brabant en ze woont nu al meer dan 40 jaar in
Someren. Haar werk en creativiteit met stof, leer en suède heeft ze ingeruild voor het
schilderen.
In 2006 heeft ze enkele maanden schilderlessen gevolgd aan de Somerense Schilderschool en
was ze een paar jaar lid van Art-Astique.
Haar interesse in Engelen uit de Renaissance resulteerde in een serie engelen schilderijen in
olieverf. Kleine stukjes uit meesterwerken van o.a. Rafaël, Rubens, Bougereau en vele
anderen heeft ze uitvergroot en laagje voor laagje met engelengeduld op doek gezet.
Vanaf 2010 ging ze zelf experimenteren en kregen ook andere onderwerpen haar interesse.
Het werken met paletmes op paneel en een dikke laag verf geeft een leuke afwisseling aan
haar laatste werken die ook te zien zijn tijdens deze expositie.
Jeanette Michiels

www.myangelart@upcmail.nl
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myangelart.exto.nl

0493-491067

Expositie

Met de expositie
“Engelen uit de kunst”
laat Jeanette Michiels een serie
engelen schilderijen in olieverf zien.
Daarnaast heeft ze ook
andere werken in haar collectie
die ook te zien zijn tijdens deze expositie
met acrylverf op doek zowel als paneel.
De expositie is op onderstaande momenten te bezichtigen:
Maandag tussen 8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur
Dinsdag tussen 8.00-12.00 uur
Woensdag en donderdag de gehele dag vanaf 9.00 uur
Vrijdag tussen 9.00-11.00 uur en 13.00-16.00 uur
In de avonduren wanneer er gebruikers zijn en
in de weekenden wanneer er een activiteit plaatsvindt.

Van 22 November 2019 tot 31 Januari 2020

8

9

Muziekvereniging Juliana

Kleine Kring Festival 2.0
Op zondag 3 november a.s. neemt Slagwerkgroep Juliana deel aan het Kleine Kring
Festival 2.0. Dit vindt plaats in Gemeenschapshuis De Meent, Julianastraat 1 in Leende
en begint om 13:00 uur. Het optreden van Juliana staat om 15:15 uur gepland. De entree
is gratis.
Aan het festival doen ook de slagwerkgroepen uit Someren-Heide, Leende, Budel en Someren
mee. Een nieuwe organisatie heeft het programma van het festival aantrekkelijker gemaakt
voor het publiek. Met een speciale opstelling in de zaal wisselen de optredens elkaar sneller
af. Op het eind van de middag maakt jurylid Frank Rademakers de punten bekend.

De Vrienden van Juliana Live!
Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind viert in 2019 haar 100-jarig bestaan. Dit
jubileumjaar verdient een daverend slot en dat gaat er komen op zaterdagavond 30
november met De Vrienden van Juliana Live! Dit concert, dat plaats vindt in de tot
feestarena omgetoverde loods van Groentekwekerij Van den Einden aan de
Nieuwendijk 115a in Someren-Eind, belooft een waar spektakel te worden.
De voorverkoop start op 1 oktober, kaarten kosten dan € 12,50 (dagkassa € 15,-).
Voorverkoopadressen zijn Perwillie’s Snackbar, Bakkerij van Eijk en MFA De Einder.
Ook kunt u kaarten per mail bestellen via kaartverkoop@muziekverenigingjuliana.nl
Muziekvereniging Juliana kan nu al terugkijken op een aantal zeer geslaagde evenementen in
dit Jubileumjaar. De strijd om de Maestro-titel en het jeugdconcert Oeps! waren in januari een
doorslaand succes, maar ook het Jubileumweekend in juni verliep fantastisch.
Direct na Maestro is het harmonieorkest gestart met de voorbereidingen voor het klapstuk van
het jubileumjaar, De Vrienden van Juliana Live! Een avondvullende show met daarin
nummers en artiesten met een Nederlands tintje. Een greep uit het programma laat zien wat de
bezoekers te wachten staat: The ladies of Soul, Golden Earring, Liesbeth List en Ramses
Shaffy, The Dizzy Mans Band, OG3NE, Andre Hazes en de enige echte Juliana Toppers!
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Maar ook Max Verstappen, de Efteling en de “Koningin” komen voorbij. Met zang van
bekende Eindse artiesten, intermezzo’s van de slagwerkgroep, dans van Poertwa uit Liessel en
spectaculaire bijpassende filmbeelden waant de toeschouwer zich van het ene moment in een
Rollercoaster om vervolgens met dezelfde snelheid in een Formule 1 wagen plaats te nemen.
Voor beide voorstellingen gaat de zaal open om 19.00 uur, de show start om 20.00 uur.
Speciaal voor de snelle beslissers is er voor de zaterdagavond iets nieuws: een beperkt aantal
VIP-kaarten. Deze kosten € 25,- per stuk, maar daar staat dan ook wat tegenover! De beste
plaatsen met gereserveerde hangtafel en krukken, een eigen ober (voor de andere
toeschouwers is het zelfbediening), twee consumptiebonnen per VIP-kaart plus een
verrassingspakket geheel in stijl. Ben er dus snel bij!
Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of
op www.muziekverenigingjuliana.nl
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Beste mensen:

Wij, toneelgroep “De Ketelbinkies” van Kansplus DAS, zijn op zoek naar piratenkleding voor
ons toneelstuk:

“ De Boevenboot…..”
We hebben voor 4 volwassen personen piratenkleding nodig. We denken aan broeken,
shirtjes, riemen, sokken, sjaaltjes, hoofddeksels, ooglapje, etc.
Verder zoeken we voor 4 volwassenen personen Afrikaanse gewaden en hoofddoeken.
Mocht je ons hiermee kunnen helpen dan mag je contact opnemen met:
Maria Hoeben
Herdzand 4, Someren -eind
mariahoeben@hotmail.com
06-21965400

Het nieuwe fietsen
We kunnen van kind af aan fietsen, maar kunnen we dat nog steeds? Gezien de ongeval cijfers
voor fietsers blijkbaar niet. En een ongeval met een fiets heeft veelal ernstige gevolgen, zeker
voor de oudere fietser.
Ook wordt het fietsen steeds meer inspannender door onder andere een hogere leeftijd, het
toenemend verkeer en ook omdat men veelal vaak sneller fietst middels e-bikes.
In de workshop “Het Nieuwe Fietsen” komen middels stellingen, feiten en filmpjes allerlei
aspecten aan de orde betreffende het fietsen. Ook wat betreft fietsen met e-bikes.
De workshops, georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (afdeling Someren), zijn op:
-

Donderdag 21 november

13.30 - 16.00 uur

locatie: De Vurherd Lierop

-

Woensdag 27 november

13.30 – 16.00 uur

locatie: De Ruchte Someren

-

Dinsdag 3 december

13.30 – 16.00 uur

locatie: De Einder Someren-Eind

Doe je mee?
Aanmelden kan middels someren@vvnregio.nl Daarbij aangeven aan welke workshop u wilt
deelnemen.
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 20 personen per workshop.
De deelname is gratis.
12

BUURTSCHAP SLUIS XIII
HERHALINGSLES HARTREANIMATIE EN AED.

Op donderdag 21 november a.s. is er weer een herhalingsles van de cursus AED -en
hartreanimatie. Aanvang: 20.00 uur.
Deze avond geldt ook voor uw certificaatverlenging en vindt plaats in buurthuis de Smelen
aan de Landbouwstraat 5 te Sluis 13.
Om het certificaat te behouden dient men minimaal 1 herhalingsles per jaar te volgen.
Gelieve zelf even te controleren wanneer uw certificaat verlopen is.
Voor een goede organisatie is aanmelden gewenst.
Harrie de Groot. : 0495-663458
e-mail : harriefieny@hotmail.com

Bestelformulier Jubileumboek 50 jaar SSE, onze club.

HET naslagwerk over de geschiedenis van voetbalvereniging SSE in woord en beeld. Maar
liefst 212 pagina's vol paarswitte voetbalherinneringen van 1969 tot en met 2019. Wie weet
staat u er zelf ook wel in?????? Een uniek boek, dat ook in uw bezit kan komen............
Dit kan op een hele makkelijke manier. U vult onderstaand strookje volledig in en doet die
samen met € 25,- in een envelop. Dit kunt U afgeven bij Piet van Meel, Nieuwendijk 6 of
Rinus van Houts, Steenoven 20. De inschrijftermijn loopt tot en met zondag 10 november
2019.
Tijdens de boekpresentatie op donderdag 28 november aanstaande in de kantine van SSE kunt
u dan uw exemplaar op komen halen.
Voor meer informatie:
Piet van Meel
pietvanmeel1960@gmail.com
Rinus van Houts
vhoutsr@kpnmail.nl

tel: 06 23633614
tel: 06 20029716

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Adres:
Woonplaats:
Emailadres:
Telefoonnummer:
13

Beste dorpsgenoten,
Lieve mensen, het lijkt nog ver weg maar het is zo hier. Sinterklaas heeft zijn stoomboot net
weer een grote beurt gegeven en binnenkort verlaat hij zijn kasteel om een, vast wel weer,
barre tocht met vreselijk veel problemen te ondernemen richting Nederland.
Vlak na Sinterklaas wordt onze kerststal weer op het podium gehesen en is het ook weer tijd
voor onze gezellige lichtjesroute.
Zoals inmiddels gebruikelijk wordt de kerststal in het weekend na Sinterklaas geplaatst en op
vrijdag 13 december a.s. zal de lichtjesroute worden gehouden. (aanvang 18.30 uur)
Onze kerststal zal ook het begin- en eindpunt zijn van de lichtjesroute. Wie herinnert zich niet
de sfeervolle tocht van vorig jaar. Prachtig om te zien zo’n grote groep die door ons dorp trok.
Hopelijk komt u ook dit jaar weer in grote getale. U bent in ieder geval bij deze van harte
uitgenodigd.
Net als vorig jaar gaat het weer een gezellige tocht worden met veel muziek en entertainment.
Uiteraard zal er gezorgd worden voor versnaperingen (wafels, chocomel, koffie, thee,
glühwein e.d.)
De lichtjesroute gaat altijd door. Mochten de weersomstandigheden zo bar zijn dat
buitenactiviteiten niet meer gezellig zijn dan worden de activiteiten verplaatst naar De Einder
en kunnen de optredens gewoon doorgang vinden.
Lieve mensen. Kom ook dit jaar weer naar onze kerststal kijken en kom naar de lichtjesroute.

Hartelijke groet,

P.S. Bedankt weer voor het lezen van dit stukje.
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Cursus zelfverdediging en weerbaarheid ouderen
Ouder worden gaat soms gepaard met een groter gevoel van onveiligheid en kwetsbaarheid.
Dat maakt dat mensen soms liever niet meer in de avond de deur uit gaan. Of twijfelen om
geld te pinnen uit angst voor beroving. Wandelen in een groen park verliest zijn charme als er
hangjongeren verkeren. Je onveilig voelen betekent daarmee een beperking in de dagelijkse
activiteiten.
Om ouderen weerbaar te maken, biedt Onis Welzijn de cursus Weerbaarheid voor ouderen
aan. De cursus Weerbaarheid geeft ouderen de kans actief bezig te zijn met het vergroten van
hun zelfvertrouwen en zichzelf krachtiger te gaan voelen. Na afloop van de
Weerbaarheidstraining zijn de deelnemers in staat om:
• onveilige situaties te herkennen en hier op een veilige en verantwoorde manier mee
om te gaan
• te kijken naar het eigen waarnemen, denken en handelen m.b.t. onveilige situaties
• zichzelf beter onder controle te houden in onveilige situaties.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten.
• Tijd: donderdagavond van 19.00 uur tot 20.15 uur op 14, 21 en 28 november en 12
december 2019.
• Kosten: 20 euro.
• Maximaal: 20 deelnemers, minimaal 8 deelnemers.
• Locatie: Ruchte Someren, 2 e verdieping.
Belangstelling? Voor informatie en of aanmelden voor 8 november:
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of tel.nr. 0493-441246.
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Maatje zijn is een verrijking van mijn leven”
“Tonja vroeg of ze me een knuffel mocht geven. Ik geniet van haar verhalen en kijk er elke
keer naar uit”. “Het is echt een verrijking van mijn leven”. Zomaar twee reacties van
vrijwilligers van het Maatjesproject van Onis.
Als vrijwillig maatje brengt u mensen een lichtpuntje in de week, maar u krijgt er zeker ook
iets voor terug; voldoening, waardering, dankbaarheid, het gevoel ertoe te doen omdat u nodig
bent voor een ander.
Uw inzet als maatje kan o.a. zijn:
- Verlichten van eenzaamheid; een praatje maken, spelletje, samen erop uit
- Praktische ondersteuning; hulp bij boodschappen of administratie
- Stukje wandelen of fietsen met iemand
- Een mantelzorger even ‘vrijaf’ geven
U gaat als vrijwilliger alleen aan de slag bij iemand als u het gevoel heeft dat het klikt met de
vrager en de vraag. We hebben op dit moment 70 vrijwilligers die dit fantastische werk doen.
Waarvoor heel veel dank!
Heeft u inlevingsvermogen, een luisterend oor of gaat u graag met iemand erop uit? U zou een
van de 15 mensen waarvoor we nog op zoek zijn naar een passend maatje heel gelukkig
maken.
Meer informatie:
Annelie Bankers, 0493-441257 of a.bankers@oniswelzijn.nl
Silvia Bouwmans, 0493-441254 of s.bouwmans@oniswelzijn.nl
--------------------------------------------

Mantel-Uit-Dag voor mantelzorgers uit Asten en Someren
Bent u mantelzorger? Staat u altijd klaar voor een ander?
Dan verdient u het om even vrijaf te hebben.
Een paar zorgeloze uurtjes, ontspanning en plezier is zeker voor een mantelzorger hard nodig.
Of verras een mantelzorger en neem de zorg enkele uurtjes over en biedt haar of hem dit
uitstapje aan.
Op donderdag 7 november 2019 gaan we met zijn allen een balletje gooien!
We zijn dan te gast bij het bowling-etablissement Wapen van Asten Burg. Wijnenstraat 19
5721 AG Asten.
Vindt u het leuk om met ons een wedstrijdje te bowlen dan ben u van harte welkom.
13.15 uur Ontvangst in het Wapen van Asten
13.45 uur Uitleg door de gastheren Marcel en Hans
Aansluitend gezellig met zijn allen bowlen.
16.15 uur Afsluiting ( het kan mogelijk uitlopen tot 16.30 uur)
Eigen bijdrage is € 3,50.
Aanmelden kan tot en met zondag 3 november aanstaande,
maar vol=vol.
Truus van Otterdijk Onis Asten Someren t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of 0493-441246
Hanny Nijssen Hooidries 9 Asten Heusden nijssen_h@hotmail.com of 0493-694221
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Herinneringen aan de tweede wereldoorlog (1940-1945)
Er wordt de laatste tijd veel geschreven over de tweede wereldoorlog omdat het 75 jaar
geleden is dat die is afgelopen. Toen deze voor ons land begon op 10 mei 1940 was ik 12 jaar
oud, ik kan me daarom nog heel veel herinneren over deze periode. In vele kranten en
tijdschriften, ook in het Contact, verschijnen regelmatig verhalen, waar en soms niet
(helemaal) waar (jammer genoeg), over deze periode.
De meeste gaan over oorlogshandelingen, vechtpartijen en de doden die hierbij gevallen zijn,
over verzet tegen de Duitse tirannie, over onderduikers, enz.
Ik wil graag een stukje maken over mijn jeugdjaren in die tijd.
De strijd was voor ons land al na 5 dagen afgelopen want de Nederlandse legergeneraal gaf
zich op 15 mei 1940 al over aan de Duitsers. Op Sluis 11 werd even hevig verzet geboden om
de oprukkende Duitse troepen tegen te houden maar het handjevol Nederlandse soldaten, de
meesten slechts uitgerust met geweren en lichte mitrailleurs, hadden geen schijn van kans
tegen de goed bewapende Duitse troepen. Toch zijn er toen op Sluis 11 aan de Astense kant
van het kanaal nogal wat Duitse doden daar gevallen, het handjevol Nederlandse soldaten
heeft zich een poosje fel verzet. De grote weg van Venlo naar Eindhoven liep toen nog over
Asten en midden door Someren naar Heeze, Geldrop en verder door naar Eindhoven. De grote
autoweg (A67 of E3) was er toen nog niet. Duizenden Duitse soldaten trokken toen
gemotoriseerd dwars door Someren heen en dat was voor ons een totaal nieuw gezicht. Velen
hadden een doodskop op hun uniform, achteraf hebben we begrepen dat dit SS-ers en SA-ers
waren, de elitetroepen van Adolf Hitler.
Al snel na de inname werden op veel plaatsen Duitse soldaten ingekwartierd, Nederland was
dus bezet, de moffen waren de baas en iedereen moest aan hen gehoorzaam zijn. (Moffen was
een scheldnaam voor de Duiters geworden maar dat mocht natuurlijk niet in het openbaar
gezegd worden).
In het begin kon je van de bezetting nog niet zoveel merken, onze regering met koningin
Wilhelmina was gevlucht naar Engeland (Londen), de Provinciale Staten werden ontslagen
en ook de gemeenteraadsleden werden naar huis getuurd. Ons land was geen democratisch
land meer met een gekozen bestuur maar werd meteen een dictatuur waarover Adolf Hitler
een baas aanstelde nl. Seys-Inquart.
Omdat het Nederlandse volk, evenals het Duitse, afstamt van de Germanen had Hitler
verwacht dat de Nederlanders, evenals de Oostenrijkers hadden gedaan, hem trouw zouden
volgen. Niets was minder waar. Vanaf het begin werd er lijdelijk verzet gepleegd tegen alles
wat Duits was en vooral tegen nieuwe wetten en door de Duitsers vastgestelde nieuwe regels.
Zoals gezegd, overal, meestal in openbare gebouwen zoals scholen en patronaten, ook hier in
Someren, kwamen Duitse troepen te liggen die vaak in grote groepen in de voormiddag over
straat trokken. Zij marscheerden in rijen van drie, met hun mooiste uniformen en stevige
laarzen aan, die op de zolen beslagen waren met ijzeren beslag zodat het kletterde over de
verharde wegen. Omdat alles streng gedisciplineerd was werden er altijd meerstemmige
marsliederen gezongen en dat klonk inderdaad prachtig. Wij, als jongens, gingen dan langs de
straat staan met onze handen tegen de oren om te laten horen dat wij daar niet van gediend
waren.
Dat werd uiteraard niet op prijs gesteld maar dat was ook onze bedoeling. Al snel werd dat
met dreigementen verboden.
Meestal werd begonnen met het Horst Wessellied, een echt Nazilied dat begon met:
Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!SA marchiert mit mutig festen Schrit
De laatste regel was:Den wir fahren gegen Engeland, ahoy.
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Wij jongens hadden op de melodie van dit lied een eigen tekst gemaakt die als volgt klonk:
De Moffen met die grote bekken, die menen dat ze alles zijn,
Maar we zullen ze wel krijgen, ja we krijgen ze wel klein,
Holland heb geduld, we maken ze tot zult,
Houdt moed, houdt moed, Holland houdt moed, houdt moed,
Houdt maar moed,
Want ze komen, want ze komen
Want ze komen, nooit in Engeland, Engeland, ahoy!
Als we naar school gingen zongen we vaak, achter elkaar lopend, dit lied maar nooit als er
Duitsers in de buurt waren. We hadden niet graag een pak ransel.
(de volgende keer het vervolg van dit verhaal)
Remy Lammers.

SINT NICOLAASINTOCHT
ZONDAG 17 NOVEMBER 2019

14.30 uur Verzamelen bij De Einder
Alle kinderen van Someren-Eind, met hun ouders, verzamelen om 14:30 uur in de zaal van
De Einder om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen.
Op deze gezellige, leuke en swingende middag hebben we onder andere optredens van de De
D’ends marietjes. Samen met de kinderen, ouders en andere aanwezigen en natuurlijk met de
Sint en zijn pieten gaan we er een hele gezellige bijeenkomst van te maken.
Dankbetuiging
Namens Sinterklaas, maar vooral alle kleine kinderen Someren-Eind brengen wij langs deze
weg dank aan alle ondernemers en andere zelfstandigen die ook dit jaar weer hun royale steun
aan deze intocht gaven. Dankzij hun steun kan het comité ook dit jaar de intocht weer
organiseren.

int-Nicolaascomité
Secretariaat, Bongerd 18A, 5712 CH Someren-Eind
NL 83 RABO 1480.264.830
KvK 41093878
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Wandeltocht te Someren-Eind van
Wandelsportvereniging Hermode
op zondag 3 november 2019
Wandelsportvereniging Hermode uit Someren-Eind organiseert op zondag 3 november een
met pijlen aangegeven wandeltocht. WSV Hermode start haar wandeltocht vanuit Clubhuis
d’n Herd, W. Alexanderlaan 5, 5712 CA Someren-Eind.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te doen, zijn er afstanden van zowel 7, 14
als 20 km.
De starttijd is tussen 09.00 en 12.00 uur. Het inschrijfgeld per tocht bedraagt €2,00 voor
wandelaars die zijn aangesloten bij alle erkende wandelsportbonden en €3,00 voor alle
anderen. Tijdens de tocht zorgt wandelsportvereniging Hermode ervoor dat op de rustplaats
soep, koffie of thee verkrijgbaar is.
Uiteraard zal wandelsportvereniging Hermode alles in het werk stellen om alle deelnemers te
laten genieten van de mooie, rustige en natuurlijke omgeving van de Someren-Eind. Voor
verdere inlichtingen kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 06-53323813 (na 18.00
uur) of kijk op www.hermode.nl

Intocht Sinterklaas Sluis 13
Zondag 17 november 2019
Op zondag 17 november 2019 is het zover! Sinterklaas en
zijn Pieten komen weer met de pakjesboot aan op sluis 13.
• 12.30 uur: verzamelen op het plein bij Buurthuis de Smelen
• 12.35 uur: vertrek in optocht onder begeleiding van Muziekvereniging Juliana naar de
sluis
• 12.45 uur: burgemeester Blok verwelkomt Sint en Pieten
Nadat Sint en Pieten voet aan wal hebben gezet, gaan we terug naar de Smelen waar we er
samen met Kinderkoor de Dauwdruppeltjes een gezellige middag van maken.
Zorg dat je een mooie tekening/kleurplaat voor Sinterklaas hebt die je persoonlijk aan hem
mag geven.
Willen we dit traditionele feest jaarlijks kunnen blijven vieren, steun ons dan d.m.v. een
vrijwillige bijdrage. U kunt deze deponeren in de daarvoor bestemde bus bij de ingang van de
Smelen. Alvast bedankt.
Graag tot 17 november!
Sinterklaascomité Sluis 13
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MAANDAG 11 NOVEMBER 11E VAN DE 11E FESTIVAL SOMEREN-HEIDE
Net als vorig jaar zal op 11 november in Someren- Heide het
carnavalsseizoen worden gestart. Diverse
carnavalsverenigingen zijn uitgenodigd, maar iedereen is
welkom op De Klepper in Someren-Heide. Samen gaan we
knallend het nieuwe carnavalsseizoen in!
VRIJDAG 15 NOVEMBER ONDER-ONSJE
Op vrijdag 15 november a.s. houdt carnavalsvereniging De Plattevonder het Onder-Onsje.
Deze avond is speciaal bedoeld om jubilarissen in het zonnetje te zetten, nieuwe leden te
installeren en om afscheid te nemen van leden. De avond begint om 20.00 uur in zaal Jan van
Tieskes. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
ZATERDAG 16 NOVEMBER PRINSENBAL CV DE
PLATTEVONDER
Zaterdag 16 november a.s. is het zover. Carnavalsvereniging De
Plattevonder houdt dan het Prinsenbal bij PC de Platte Vonder. De
aanvang is om 20.00 uur. Eerst zal er afscheid genomen worden van
Prins Carl d’n 1e en Prinses Tessa. Daarna zal de spanning stijgen
want de nieuwe Prins Carnaval 2020 zal rond 21:45 uur bekend
gemaakt worden! Daarna is er nog de hele avond feest met DJ Kin!
ZONDAG 24 NOVEMBER JEUGDPRINSENBAL
Op zondag 24 november om 14.00 uur wordt in gemeenschapshuis
De Einder het Jeugdprinsenbal gehouden. Op deze middag worden
door middel van een spannend spel onze jeugdhoogheden gekozen.
Daarna maken zij er samen met jullie en hun jeugdraad van 11 een gezellige middag van. Ook
benieuwd naar de opvolgers van Jeugdprinses Janne en Jeugdvorst Stan? Kom dan op zondag
24 november naar De Einder.
ZATERDAG 7 DECEMBER PRINSENTREFFEN
Op zaterdag 7 december organiseert CV De Plattevonder het Prinsentreffen voor dit jaar. Op
deze avond komen alle carnavalsverenigingen uit groot Someren bij elkaar om er samen een
gezellige avond van te maken. Naast alle leden van CV De Plattevonder zijn ook alle Rotten
en Rottinnen van harte welkom. Heb je zin in een gezellig avondje uit? Kom dan naar PC de
Platte Vonder op 7 december a.s. Aanvang 20.30 uur.
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De Dorpsondersteuner

Automaatje
Onis Welzijn en de ANWB werken samen om ook in gemeente Someren en Asten een
vrijwillige vervoersdienst op te zetten. Bent u minder mobiel en wilt u ergens naartoe? Of zou
u wel eens een ritje als vrijwilliger tegen vergoeding willen rijden? Neem eens contact op dan
geef ik informatie.
Kalender Verenigingen Someren-Eind
Kijkt u ook wel eens op de website www.someren-eind.nl? Sinds kort kunnen verenigingen
hun activiteiten laten plaatsen op de kalender. Geef het door via dorpsraad@someren-eind.nl.
Zo kunnen we allemaal zien wat er leeft en speelt in ’t Eind.
Koud, binnen, alleen?
Krijgt u al de bibbers als u aan de komende winterperiode denkt? Meer binnen, vaker alleen,
misschien zelfs een beetje eenzaam? Ik kan u misschien helpen om dit een beetje minder te
maken. Laat het me weten.
Zorgt u voor iemand?
Als u ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg verleent aan iemand,
kun u in aanmerking komen voor het financieel mantelzorgcompliment. In deze editie van
Samen ’t Eind kunt u het aanvraagformulier vinden. Inleveren kan tot tot 1 december 2019.
Eetpunt in de Einder:
Wist u dat er iedere donderdag om 12 uur warm gegeten wordt in de Einder? Sinds kort is er
een nieuwe leverancier en dat bevalt enorm goed. Ik hoor hele positieve geluiden!
Heeft u interesse? bel met Marie-José van de Einder: Telefoon: 0493-491993 of email:
mfa.de.einder@xs4all.nl of loop een keertje binnen.
KBO-activiteiten
Gedurende de hele week vinden er veel activiteiten plaats georganiseerd door de KBO. Voor
ieder wat wils, binnen of buiten, met of zonder bewegen, doen of denken…
Nieuwsgierig geworden? Ga dan eens een kijkje nemen of neem contact met me op.
Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u
contact met me opnemen.
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 0619221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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en!
• Wanneer: dinsdag 26 november
• Voor wie: alle inwoners van Someren-Eind die leefbaarheid nu en later belangrijk
vinden.
• Door wie: Dorpsraad, Burgemeester en Wethouders en meer
• Waar: De Einder om 20.00 uur
• Onderwerpen:
o Hoe gezond is Someren-Eind
o Hoe staat het met welbevinden, leefstijl, school en werk in ons dorp, dit is een
terugkoppeling vanuit de GGD
o WMO: wat doet nu die Wet Maatschappelijke Ondersteuning en wat kan ik er
mee als inwoner.
o Klimaatverandering, wat betekent dit voor Someren-Eind en mij als burger.
Dialoog met College van Burgemeester en Wethouder
Graag hoort het College van B&W wat er leeft in Someren-Eind. Het is mogelijk om zaken te
bespreken die voor u van belang zijn, maar mogelijk ook voor andere burgers gelden. Heb je
vragen dien ze in bij dorpsraad@someren-eind.nl
Wij zorgen dat de vragen behandeld worden.
We zien u héél graag op 26 november!
Namens de Dorpsraad
Hans Looijmans, Marion Swinkels, Hans Geurtjens, Paul van Dam, Steef van ’t Slot,
Twan van de Moosdijk, Olga van der Linden en Cindy Manders
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Aanvraag mantelzorgcompliment voor het jaar 2019
Bent u een zorgvrager en wilt u voor uw mantelzorger een compliment aanvragen? Of bent u
mantelzorger en ontvangt u graag het mantelzorgcompliment? Vul dan samen dit formulier in.
Let op 1. De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar de zorgvrager woont.
2. Er wordt één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt.
Deze aanvraag uiterlijk 1 december 2019 indienen
1. Gegevens mantelzorger*
Naam + voorletters

:________________________________________________M/V

Adres

:___________________________________________________

Postcode/Woonplaats

:___________________________________________________

Geboortedatum

:___________________________________________________

Telefoonnummer (overdag)

:___________________________________________________

E-mailadres

:___________________________________________________

Rekeningnummer (IBAN)

: N L l_ l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Tenaamstelling rekeningnummer :___________________________________________________
(naam die op de bankpas staat)
2. Gegevens zorgvrager*
Naam + voorletters

:________________________________________________M/V

Adres

:___________________________________________________

Postcode/Woonplaats

:___________________________________________________

Geboortedatum

:___________________________________________________

Telefoonnummer (overdag)
:___________________________________________________
3 . Verklaring mantelzorger
Als mantelzorger verklaar ik hierbij dat ik aan de zorgvrager:
-Ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg verleen
-Dat ik de zorg niet verleen vanuit een persoonsgebonden budget of omdat het mijn werk is.
Geef hier een toelichting van uw ondersteunende taken

Vergeet uw handtekening niet! Vul ook de achterkant van dit formulier in.
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4. Ondertekening mantelzorger

Ondertekening zorgvrager

Plaats

:________________________

____________________________

Datum

:________________________

____________________________

Handtekening :________________________

____________________________

Mogelijk nemen wij contact met u op voor nadere informatie en/of uitleg.
-

Steunpunt mantelzorg
Het steunpunt mantelzorg van Onis Welzijn biedt informatie, advies en steun op het gebied
van mantelzorg, zowel praktisch als emotioneel. Zie voor meer info: www.oniswelzijn.nl.
Ook kunt u bellen met 0493-441253.
Bent u als mantelzorger al geregistreerd bij het steunpunt mantelzorg van Onis Welzijn?
Ja
Nee, ik heb geen interesse
Nee, ik zou me echter graag registreren. U geeft de gemeente hierbij toestemming om
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de mantelzorger door te geven aan Onis
Welzijn. Voor meer informatie over uw privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens,
zie de privacyverklaring op www.oniswelzijn.nl
Heeft u buiten het mantelzorgcompliment nog behoefte aan andere vormen van
ondersteuning? Neem dan contact op met team ZO Someren. Dat kan via (0493) 494 888
(ma t/m vrij van 09.00 tot 12.30 uur) of via www.zosomeren.nl/contact
Toelichting
De gemeente Someren waardeert de inzet van mantelzorgers. Wij bedanken hen hiervoor met
een mantelzorgcompliment. Dit is een financiële bijdrage van maximaal € 100,- per
zorgvrager. De zorgvrager moet in de gemeente Someren wonen. Per zorgvrager wordt er
maximaal één compliment verstrekt.
Hoe verder?
Is de aanvraag compleet? Levert u deze dan uiterlijk 1 december 2019 in bij het Klant
Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1 te Someren. Alleen volledig ingevulde
formulieren die uiterlijk 1 december 2019 zijn ingediend, worden in behandeling genomen.
Wij bekijken of u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. U ontvangt u een brief
na de beoordeling van uw aanvraag. Het mantelzorgcompliment wordt voor de kerst uitbetaald.
Gegevens
Wij gebruiken de gegevens op dit formulier alleen voor het beoordelen en uitbetalen van het
mantelzorgcompliment. Zie voor meer informatie over uw privacy en het verwerken van uw
persoonsgegevens de privacyverklaring op www.zosomeren.nl.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met:
- Steunpunt Mantelzorg, tel: (0493) 441 253
- Klant Contact Centrum gemeente Someren, tel: (0493) 494 888
* Voor meer informatie over uw privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens, zie de
privacyverklaring op www.zosomeren.nl.
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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:
• Leefbaarheid in kleine kernen
• Stikstofproblematiek
Leefbaarheid in de kleine kernen
Als Gemeenschapslijst hechten we veel waarde aan de leefbaarheid en het voortbestaan van
onze kleine kernen. Het is belangrijk dat in de kleine kernen voldoende primaire
voorzieningen beschikbaar blijven voor de inwoners, om zo de leefbaarheid op peil te
houden. Hierbij valt te denken aan een basisschool, verenigingsleven, dagelijkse
boodschappen, et cetera. Door middel van een goed voorzieningenniveau blijven de
dorpskernen aantrekkelijk voor (nieuwe) jongere inwoners. Én (nieuwe) jongere inwoners
houden de dorpskernen levend. Een vicieuze cirkel dus!
Als gemeente kunnen we natuurlijk diverse zaken faciliteren: zorgen voor een geschikt
schoolgebouw, subsidies voor verenigingen enzovoort. Maar uiteindelijk staat of valt het
voortbestaan van onze kleine kernen met de (nieuwe) inwoners. De Gemeenschapslijst vindt
het dan ook belangrijk dat in iedere dorpskern wordt gezorgd voor de genoemde primaire
voorzieningen, zodat de mogelijkheden en middelen aanwezig zijn om het blijven of komen
wonen in een dorpskern aantrekkelijk te maken. Een van die basisvoorzieningen is het hebben
van voldoende huisvesting in de kleine kernen.
Onlangs stond het onderwerp ‘grondprijsdifferentiatie’ op de agenda.
Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt op de raadsvergadering heeft er een
Raad vraagt Raad bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens een Raad vraagt Raad bijeenkomst
kunnen gemeenteraadsleden van gedachten wisselen over het te bespreken onderwerp. In ons
verkiezings-, en later ook het coalitieprogramma, is grondprijsdifferentiatie als een van onze
speerpunten opgenomen: de prijs van bouwgrond moest in de kleine kernen goedkoper zijn
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dan in Someren-dorp om er zo voor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om in de
dorpskernen te gaan bouwen. De waarde van een woning in Someren-dorp is namelijk
aanzienlijk hoger dan de waarde van een vergelijkbare woning in bijvoorbeeld Someren-Eind.
Dit zou een van de redenen kunnen zijn dat (jonge) mensen wegtrekken uit de kleine kernen.
Nadat een aantal van de raadsleden van de Gemeenschapslijst de Raad vraagt Raad
bijeenkomst hebben bijgewoond, is ons standpunt over grondprijsdifferentiatie enigszins
veranderd. Uit die bijeenkomst werd namelijk duidelijk dat het differentiëren van de
grondprijs dusdanig weinig effect zal hebben op het bouwaantrekkelijk maken van kleine
kernen, of je moet het irreëel veel doen. Bijvoorbeeld: € 10,- p/m2, dit scheelt op een kavel
van 250m2 € 2500,-. Eerlijk is eerlijk daarop beslist iemand niet of hij wel of niet in een
andere kern gaat wonen. Het wordt hierdoor dus niet voldoende financieel aantrekkelijk om
te bouwen in een kleine kern ten opzichte van het bouwen in Someren dorp, waardoor er naar
verwachting nauwelijks nieuwe mensen zich in de dorpskernen gaan vestigen en dit dus geen
invloed zal hebben op de leefbaarheid.
Uiteraard is onze bezorgdheid om de leefbaarheid in de kleine kernen niet weggenomen. Als
Gemeenschapslijst blijven we zoeken naar mogelijkheden om de leefbaarheid in onze kleine
kernen te bevorderen. Mocht u ideeën, tips of vragen hebben, schroom dan niet om ons te
benaderen! De komende maanden staat de Woonvisie op de raadsagenda. Dat zal het volgende
moment zijn waar wij aandacht zullen vragen voor dit toekomstig kleine kernenprobleem. In
onze ogen is het vrij simpel. De leerlingen aantallen op de basisschool moeten weer gaan
stijgen. Hoe meer kinderen, hoe meer leden bij de verenigingen. Er zijn dus meer jonge
mensen nodig in de kleine kernen. Je kunt er als gemeente niet veel aan regelen waar iemand
wil wonen, maar je kunt wel sturen. Bijvoorbeeld op woningbouw. In het bijzonder op
woningbouw voor jonge mensen. De komende 10 jaar zullen er 675 woningen in de gemeente
Someren gebouwd gaan worden. Als gemeente kun je ervoor kiezen om de kleine kernen
relatief harder te laten groeien. Ergens creëer je schaarste waardoor mensen de keuze maken
om in een ander kerkdorp te gaan wonen. Je kunt ook sturen op het type woningen. Woningen
voor jongere mensen/gezinnen. De komende maanden zullen we onszelf hierover gaan
buigen. Wordt vervolgd.
Stikstofproblematiek
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: de stikstofproblematiek en de boerenprotesten.
Onlangs vond er een stikstofdebat plaats in het provinciehuis Den Bosch. De ZLTO riep
boeren op om bij dit debat aanwezig te zijn. Verschillende boeren uit onze gemeente gingen
op deze oproep in, Someren was goed vertegenwoordigd. Als Gemeenschapslijst steunen we
alle vreedzame protesten van onze boeren. We vinden dat de Provincie te ver gaat.
En daarom hebben wij samen met 4 andere politieke partijen van de Gemeente Someren een
brief naar de Provincie gestuurd. Een brief waarin we oproepen om in Noord-Brabant op
dezelfde wijze om te gaan met de stikstofproblematiek als in de andere provincies van
Nederland. En niet, om juist in onze provincie zwaardere normen te hanteren. Dat brengt de
agrarische sector, de bouwsector en op termijn vele andere sectoren in grote problemen. Er is
een landelijke norm, en dat is wat ons betreft voor nu meer dan voldoende!
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We vinden het niet kunnen dat er in Noord-Brabant een veel zwaardere norm dan in de andere
provincies gehanteerd word. Om nog maar niet te spreken over de landen om ons heen. Ook
andere gemeenten in de regio hebben een soortgelijk statement afgegeven. Hieronder het
statement. We hopen dat de Provincie haar keuze heroverweegt.
“Stikstof Statement Someren”
De meerderheid van de gemeenteraad van Someren roept de Provincie Noord- Brabant op het
landelijke Stikstofbeleid te volgen en daar niet het eigen beleid op te stapelen.
Uitvoering van het landelijke stikstofbeleid wordt door de provincies ter hand
genomen en uitgevoerd. In IPO (interprovinciaal overleg)-verband hebben de
provincies na bekendmaking van het rapport van de commissie Remkes
afspraken gemaakt over hun aanpak en doelen. Inmiddels hebben meerdere provincies
besloten dat in IPO-verband overeengekomen beleid uit te stellen. De reden voor dit uitstel is
dat voor alle provincies een gelijk speelveld moet zijn. Aanvullende eisen van provincies
staan échte integrale duurzame oplossingen in de weg. Eind deze week staat besluitvorming
over deze problematiek op de agenda van Provinciale Staten van Noord-Brabant.
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Wat vooraf ging
In 2017 besloot het toenmalige college van Gedeputeerde Staten de met de agrarische sector
overeengekomen maatregelen van 2028 eenzijdig op te zeggen en 6 jaar naar voren te halen.
Het gemeentebestuur van Someren heeft in juni 2017 door middel van een motie een signaal
afgegeven aan de provincie Noord-Brabant, zich hier niet in te kunnen vinden en het besluit
te heroverwegen. Eerder is steun uitgesproken aan de motie van de gemeente Haaren d.d. 22
december 2016 over de provinciale Verordening Stikstof.
Oproep gemeente Someren
De gemeente Someren roept de provincie met klem op geen verdergaande maatregelen te
stapelen bovenop het huidige landelijk beleid maar juist beleid te ontwikkelen dat perspectief
biedt, perspectief aan alle sectoren.
• Perspectief voor agrarische ondernemers of zij nu voornemens zijn hun bedrijf aan te
passen aan de nieuwe eisen en voort te zetten of te stoppen. Een eerlijke vergoeding
dient hier deel van uit te maken.
• Perspectief voor woningbouwontwikkelingen teneinde te kunnen voorzien in de
behoefte aan woningen.
• Perspectief voor onze bedrijven die bijdragen aan de sterke economie in Brabant.
• Perspectief voor de natuur in onze groene provincie.
• Perspectief voor het behoud van de leefbaarheid en sociale cohesie in de
plattelandskernen.
De gemeenteraad is van mening dat je een sector die sinds 1990 haar N-emissie met 65%
heeft teruggebracht geen onrealistische en niet goed doordachte maatregelen op kunt leggen.
Dan raak je de verbinding kwijt en schiet je je zelf in de voet. Evenmin kan het zo zijn dat
rechtsgeldige vergunningen zonder schadeloosstelling geheel of gedeeltelijk ingetrokken
worden (latente ruimte). Bovenal is afstemming van beleid tussen provincies van cruciaal
belang; verschil in beleid dat provincies onderling dreigen te maken leidt tot wantrouwen in
de overheid en een gevoel van onrecht.
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 26 november om 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
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