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Nummer 1 

Januari 2020

 

 
      

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.  

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 23 januari. 

Daarna 20 februari, 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. 06-24834063 

 

Distributie: 

Andrea Raaijmakers   Steenoven 22                          tel. 06-18425008 

 

Rekeningnummer:    NL 06 RABO 01480.28.349 

 

Samen ’t Eind is ook digitaal :    www.someren-eind.nl 

 

 

Data inleveren kopie 2020: 

 

23 januari – 20 februari – 19 maart – 23 april – 21 mei – 18 juni 

20 augustus – 17 september – 22 oktober – 19 november – 10 december 

 

Nieuwe foto voorpagina 2020 

Frans Leenders willen we hartelijk danken voor het aanleveren van de foto welke wij dit jaar 

gebruiken op de voorpagina. 

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 

         

 

KERSTMIS 

Kerstavond 24 december om 17.00 uur H. mis met kinderkoor De Dauwdruppeltjes. 

Eerste Kerstdag 25 december geen H. mis. 

Tweede Kerstdag 26 december om 11.00 uur H. mis. 

 

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  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  06-17482545  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

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 

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

 

 

In de Kersttijd zijn in de kapel van Sluis 13 de onderstaande data gepland: 

 
22 december is er geen dienst. 

24 december: Communieviering op Kerstavond. Aanvang: 21.30 uur.                      

Koor Sluis 13 luistert de viering op. Het combo van Orinoco zal het koor begeleiden. 

25 december is er geen dienst. 

26 december: Communieviering op 2e Kerstdag. Aanvang: 10.15 uur. 

29 december: Communieviering. Aanvang: 10.15 uur. 

 

Doorgaans is er iedere zondag om 10.15 uur een communieviering in de kapel van Sluis 13.  

U bent allen van harte welkom.    

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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PROGRAMMA EVA  JANUARI 2020 

 

WOENSDAG 15 JANUARI LEZING HOMEOPATHIE 

Ellen Berkvens komt voor ons een lezing verzorgen over homeopathie. 

Ze heeft een eigen praktijk in Ommel. 

Homeopathie heeft als enig doel om iemand op een natuurlijke manier te behandelen en de 

gezondheid te vergroten. 

Ze vertelt ons hoe je voor homeopathie kunt kiezen bij acute klachten door verwonding, 

ongevallen en ontstekingen. 

Aanvang 20.00 uur in zaal "Jan van Tieskes" 

 

VERSLAG KERSTWORKSHOP WOENSDAG 11 DECEMBER 

Met 28 leden hebben we deze avond een etagère beschilderd met de stiptechniek. 

We konden kiezen uit verschillende afbeeldingen in teken van kerst. 

Hulst, kerstballen, sneeuwman, kerstklok, kerstboom. 

Aan het einde van de avond hadden we 28 verschillende etagères met mooie afbeeldingen 

 

Wij wensen jullie lezers namens vrouwenvereniging EVA 

Fijne feestdagen en veel gezondheid voor het nieuwe jaar. 
 

 

 

 

De Dorpsondersteuner 

 

 

 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

Een cliëntondersteuner ondersteunt bij het regelen van zorg en ondersteuning. Hij helpt u bij 

gesprekken met iemand van de gemeente. Hij bereidt het gesprek voor en gaat met u mee naar 

het gesprek. Hij is er voor u en hij is gratis. Voorbeelden van organisaties met 

cliëntondersteuners zijn KBO, MEE, Zorgbelang Brabant, Stichting Ouders en Jeugdzorg, 

Stichting Door en Voor en Naar Keuze. Indien u hier meer van wilt weten, of een folder wilt 

ontvangen, neem dan contact met me op. 

 

Feestdagentip! 

Rondom de feestdagen hebben veel mensen het druk met bezoekjes en gezelligheid. Denkt u 

ook eens aan uw buurman of buurvrouw die dat niet heeft. Een kopje koffie gaan drinken is 

dan meer waard dan een kerstkaart! 

 

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 

 

 

 

about:blank
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De Dorpsraad 

 

Gezocht:  

- Leeftijd: 18+ tot 100 jaar 

- Geslacht: mannen en vrouwen 

- Huurders en eigenaren van koopwoningen 

- Inwoners van Someren-Eind 

 

Wij zoeken inwoners uit Someren-Eind die een kleine bijdrage willen leveren door te willen 

meedenken over de gebiedsvisie wonen in Someren-Eind.  

De tijdsinvestering zal máximaal 5 uurtjes zijn (één bijeenkomst in maart, enquête invullen…) 

 

Voor meer info of opgave:  

Dorpsraadleden Olga van der Linden en Steef van ’t Slot  

Dorpsondersteuner Cindy Manders 06-19221188  dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

   -------------------------------------- 

 
Uitnodiging Dorpsraadavond 2020 met GGD en WMO 

 
Op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur in de Einder houdt de Dorpsraad weer een openbare 

vergadering. Ditmaal nodigt de Dorpsraad de GGD uit met de uitslagen van de 

Gezondheidsmonitor. Dit zijn onderzoeken die de laatste jaren zijn uitgevoerd bij inwoners uit 

gemeente Someren. Er zal worden ingezoomd hoe het de inwoners van Someren-Eind gaat.  

 

Daarnaast zal iemand van het WMO van Zo Someren van gemeente Someren komen 

vertellen wat het WMO precies is en op welke wijze de inwoners daar gebruik van kunnen 

maken.  

 

Een informatieve avond, met veel nieuwtjes en de ruimte om vragen te mogen stellen! 

U bent van harte welkom! 

    

-------------------------------------- 

 

De dorpsraad wenst u allen prettige feestdagen en een gezond 2020 toe 

waarin wij samen met u weer gaan werken aan een leefbaar Someren-Eind! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

about:blank
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Dorpsraad ontvangt Burgemeester en wethouders. 
 

 

Dinsdag 26 november ontving de dorpsraad van Someren Eind Burgemeester en Wethouders 

in een algemene vergadering. Ruim een 50 tal geïnteresseerde bewoners van jong tot oud 

waren in de Einder aanwezig. De dames waren ook vertegenwoordigd, maar dit hadden er wat 

meer mogen zijn. Het waren allemaal betrokken dorpsbewoners. 

 

De Burgemeester opende de vergadering en daarna kwamen de diverse onderwerpen aan bod. 

Woningbouw in Someren Eind kreeg aandacht van Guido Schoolmeesters. De keuze dat de 

grondprijzen in Someren Eind gelijk zullen blijven aan die van Someren Dorp werd nog wel 

hevig bediscussieerd, maar de keuze was al gemaakt. 

 

Louis Swinkels bracht zaken omtrent het buitengebied ter spraken en ook Onweerstaanbaar 

Someren werd kort toegelicht. 

 

Na de pauze stond wethouder Theo Maas nog kort stil bij de WMO en jeugdzorg. 

Vanwege de tijd werd kenbaar gemaakt dat op dinsdag 21 januari WMO, de Jeugdzorg en de 

uitslag van de gezondheidsmonitor in een speciale bijeenkomst in de Einder nader toegelicht 

zal worden.  

 

Er werden ook nog vragen gesteld over de slechte staat van de voetpaden in Someren Eind (na 

het vervangen van de waterleiding), het missen van een goed trapveldje en het onderhoud van 

het groen naast de Boerenkamplaan. 

Daarnaast werd de zorg uitgesproken over de ontwikkeling van Someren Eind en het behoud 

van de volgende generaties. Someren Eind is gebaat bij doorstroom van oud naar jong en wil 

een fijne woonplek zijn voor jeugd uit het eigen dorp, maar ook voor jonge mensen van 

buitenaf. 

Soms was er kritiek op Burgemeester en Wethouders over eerder gedane beloftes die (nog) 

niet waren nagekomen. Dit is door de notulisten opgenomen en hiermee gaat B&W aan de 

slag. 

 

Het was een echte dialoog, die gaande gehouden moet worden. De politiek van Someren heeft 

grote items aan te pakken en positief betrokken inwoners van Someren Eind kunnen hierin 

een belangrijke rol spelen. Dit kan door een kritische noot, een helpende hand en verbinding. 

Hiermee bevorderen we de samenleving van ons mooie Someren Eind. 

Na afloop bleven Burgemeester en Wethouders nog aanwezig voor een persoonlijk praatje of 

gesprek. 

 

Wij als dorpsraad waren blij met de opkomst en de inbreng van Burgemeester en Wethouders 

en blijven strijdbaar voor de leefbaarheid van ons dorp. 

 

Graag tot een volgende keer. 

PS: de dorpsraad vergadert op de derde maandag van de maand in de Einder. Deze is 

openbaar, dus voel je altijd welkom. 

 

Namens al de leden van de dorpsraad 

Twan van de Moosdijk. 
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Hallo toneelvrienden, 

 

 

 

Hoe onzeker was de  start van ons seizoen begin van dit jaar, maar door de inzet van alle 

leden hebben we weer een toneelstuk kunnen presenteren zoals jullie dat jaren geleden van 

ons gewend waren.  

Spannend was het zeker wel of jullie ons het vertrouwen weer wilde geven. 

En na 4 prachtige voorstellingen en veel positieve reacties kunnen wij het seizoen van 2019 

met een big smile afsluiten. Wij hebben vleugels gekregen mede door die mooie reacties. 

Het heeft dus weer aangegeven waar we jullie het meeste plezier mee doen, en dat is een 

avondje lachen. 

Dank je wel publiek 

 

Ook wil ik graag de mensen van de Einder bedanken voor de gastvrijheid, en de hulp die we 

van hen hebben gehad. 

 

Maar we gaan het seizoen afsluiten op 28-1 middels onze jaarvergadering, wat ook weer 

meteen het startseizoen is voor het seizoen van 2020. Blij dat er tijdens de uitvoeringen 

mensen zich gemeld hebben die interesse tonen in onze vereniging en hun bijdrage willen 

leveren. 

Heb jij na het zien van “Verkeerd verbonden“ ook belangstelling voor onze vereniging 

gekregen en dat kan behalve toneel spelen ook in de decor groep zijn, of de grime, misschien 

wil jij de pr gaan doen voor onze club. Kortom draag jij onze club een warm hart toe en wil je 

iets doen? Dan ben je bij deze van harte uitgenodigd op onze jaarvergadering op 28-1-2020  

aanvang 20.00 uur in de Einder. Maar je mag ook contact met mij opnemen als je eerst graag 

meer informatie wilt over wat jij voor onze Kring zou kunnen betekenen. Schroom niet, want 

onze Kring is nooit gesloten. 

 

Tot slot wenst “De Kring” jullie fijne feestdagen en een gezond 2020. 

 

Lambert Claessens   

lambertclaessens1@gmail.com   

06-24619782 

 

 

 
 

mailto:lambertclaessens1@gmail.com
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Bezoek aan de Kerststal in de Gildekapel. 
 

 

 

 

 

Al ruim 20 jaar wordt er door de gildebroeders in de kapel aan de Brugstraat een mooie 

Kerststal gebouwd die een eigen verleden heeft. 

Hij is ontworpen door een Belgische kunstenaar die zich wilde profileren op de 

Wereldtentoonstelling die indertijd in Brussel werd gehouden. 

Na die tentoonstelling begonnen de beelden van die groep een ware rondreis door Vlaamse 

kerken te maken om tenslotte terecht te komen bij een kerk in Antwerpen, waar zij 

verscheidene jaren met Kerstmis werden opgesteld, tot die kerk op een gegeven moment werd 

afgebroken wegens uitbreiding van het havengebied. 

Harrie Verdijsseldonk, een onderwijzer uit Asten, die een verzamelaar was van allerlei 

Kerststallen, kreeg daar weet van en kocht deze bijzondere beelden op. 

Maar toen hij ze op ging halen schrok hij er van dat ze zo groot waren maar nam ze toch mee 

naar Asten, waar hij nauwelijks genoeg ruimte had in zijn huis. 

Toen enkele mensen van Gilde St. Lambertus, die al enkele jaren bezig waren met zoeken 

naar een grotere stal, dit vernamen, gingen zij onmiddellijk naar Asten om te onderhandelen 

met Verdijsseldonk. 

Ja, dat was wat ze zochten. Maar . . . de prijs! 

Toen Harrie hoorde waarvoor die nodig was, voor een Gildekapel konden wij die beelden van 

hem overkopen voor dezelfde prijs als hij er voor gegeven had in  Antwerpen. Dat was voor 

ons een meevaller. Snel gekocht dus. 

Maar om die beelden moest nog een stal gebouwd worden. Iemand kreeg in de gaten dat men 

in Asten bij de familie van Helmond een hele oude schuur, gebouwd van eikenhout, aan het 

afbreken waren. Vlug er naar toe en we konden daar echte gebruikte oude eikenbalken 

ophalen, waarmee enkele timmerlieden van ons Gilde een mooie stal konden bouwen waarin 

de Belgisch beelden prachtig pasten. 

Vorig jaar met het opruimen van deze beelden is jammer genoeg de “knik’engel stuk gevallen 

zodat wij dit jaar een nieuwe hebben moeten kopen. Omdat zulk soort beelden tegenwoordig 

weinig gemaakt worden zijn die erg prijzig. 

Als u met de Kerstdagen dus een aparte Kerststal wilt bezichtigen, ga dan naar de Gildekapel 

in de Brugstraat, en vergeet niet de knikengel uit te proberen. 

Dat zullen wij zeker waarderen. 

                                                    

De kapelcommissie van Gilde St.Lambertus. 
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JEUGDPRINSES FENNA EN JEUGDVORSTIN SASKE 

Op zondagmiddag 24 november jl. zijn in residentie De Einder 

de jeugdprinses en de jeugdvorstin onthuld. Na enkele 

spannende spelen, kwamen jeugdprinses Fenna en jeugdvorstin 

Saske als winnaars tevoorschijn. 

 

Jeugdprinses Fenna, in het dagelijks leven Fenna 

Kursten, woont in buurtschap ‘t Havenoord. Ze doet 

aan handbal en houdt van tik toks opnemen en 

kletsen met vriendinnen. In haar handbalteam zitten 

dit jaar 3 jeugdprinsessen! Jeugdvorstin Saske, in het 

dagelijks leven Saske Strik, woont bij haar moeder in 

Someren en ook bij haar vader in buurtschap de 

Drakenschans. Haar hobby’s zijn voetbal en 

Scouting. Zowel haar broer als haar zus waren eerder 

jeugdvorst(in) op de Plattevonder. Beiden zijn 11 jaar 

en zitten in groep 8 van basisschool De Vonder. Ze 

hebben enorm veel zin om samen met de jeugdraad 

van 11 carnaval te gaan vieren! 

 

De lijfspreuk van jeugdprinses Fenna is: 

 

Met carnaval ben ik in mijn sas, en blijven de handbalspullen in mijn tas. Alaaaaaaf!! 

 

18 JANUARI 55+ Middag 

Op zaterdag 18 januari a.s. organiseert CV De Plattevonder in samenwerking met de KBO de 

jaarlijkse 55+ middag. Samen met de Raad van Elf, Vorst en Vorstin, bestuur en niet te 

vergeten onze Prins met zijn Prinses, Jeugdprinses en Jeugdvorstin willen wij er een gezellige 

middag van maken. Onder andere onze eigen artiesten van de zanikavonden zullen hun 

medewerking verlenen.  

Deze middag is toegankelijk voor mensen van 55 jaar en ouder. 

Aanvang 13.30 uur in Partycentrum de Platte Vonder aan de Nieuwendijk. 

 

23 JANUARI OPTOCHTVERGADERING 

Op donderdag 23 januari a.s. om 19:30 uur is de optochtvergadering in De Einder. Aanmelden 

voor de optocht kan dan en via het inschrijfformulier op onze website: 

www.cvdeplattevonder.nl. Meer informatie omtrent de optocht en het aanmelden is op te 

vragen via de mail: optocht@cvdeplattevonder.nl. 

http://www.cvdeplattevonder.nl/
mailto:optocht@cvdeplattevonder.nl
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PROGRAMMA ZANIKAVONDEN 

Op zaterdagavond 25 januari en zondagmiddag 26 januari is het zover; de zanikavonden van 

CV De Plattevonder! 

 

 

 

Ook dit jaar weer een mix van Eindse talenten en gastartiesten. Een veelzijdig programma 

barstensvol entertainment!  

 

Heeft u de voorverkoop gemist? 

U kunt nog een poging wagen door het sturen van een e-mail naar: 

zanikavondcvdeplattevonder@gmail.com   

In de mail vermeldt u het aantal kaarten wat u graag zou willen en voor welke datum.  

 

Wees wel snel, want op=op! 

 

 

mailto:zanikavondcvdeplattevonder@gmail.com
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4 JANUARI PRINSENRECEPTIE 

Wij willen u van harte uitnodigen op de receptie van Prins Jos d’n Twidde en Prinses Tonny 

van CV De Plattevonder. Deze receptie wordt gehouden op zaterdag 4 januari in Partycentrum 

de Platte Vonder aan de Nieuwendijk in Someren-Eind vanaf 18.00 uur. U kunt ons 

prinsenpaar dan persoonlijk feliciteren.  

Uiteraard zijn d'Einder Muzikanten ook weer van de partij om deze avond muzikaal te 

begeleiden. Tijdens deze avond is ook tijd gereserveerd voor andere carnavalsverenigingen uit 

de buurt. Na afloop van de receptie is er groots carnavalsfeest. De entree is gratis. 

 

 

Oliebollen van de Raad van 11 

Op dinsdag 31 december worden er op het Einderplein weer oliebollen verkocht door de leden 

van de Raad van 11. Kom gezellig langs! 

 

CV DE PLATTEVONDER WENST ALLE ROTTEN EN ROTTINNEN FIJNE 

FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2020! 
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Oud papier datums 2020  

W.S.V Hermode  
 

Maandag 13 Januari 

Maandag 10 Februari 

Maandag  9 Maart 

Maandag 6 April 

Maandag 11 Mei 

Maandag 8 Juni  

Maandag 13 Juli 

Maandag 14 September 

Maandag 12 Oktober 

Maandag  9 November 

Maandag14 December 

 

In augustus halen we geen oud papier op i.v.m vakantie. 

 

Doe het papier in dozen als het kan en niet in kliko’s of plastic kratjes. Dit is een stuk fijner 

werken voor de papier ophalers. Wij als wandelsportvereniging willen u dan ook graag 

bedanken voor het papier dat u ons aanbiedt.  

 

Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2020 toe. 

Bestuur W.S.V Hermode 

 

 

 

   Stand van zaken Jubileumboek SSE 

 
Inmiddels zitten we in de afrondende fase. We kunnen wel concluderen dat 

het boek goed is ontvangen. Dit leiden we af uit het groot aantal ontvangen 

positieve reacties in de vorm van appjes en complimenten. Dat mensen zelfs 

de moeite namen om ons thuis te komen bedanken voor het vele werk heeft ons veel deugd 

gedaan. De eerste druk bestond uit 150 boeken en die zijn we allemaal kwijt. Hierdoor is 

financieel ook alles dicht gespijkerd en schieten wij er niet bij in. 

 

En hoe nu verder??? Mochten er nog mensen geïnteresseerd in een exemplaar van ons 

jubileumboek; geen probleem. Deze kunnen tot het eind van dit jaar bijbesteld worden tegen 

dezelfde prijs van 25 euro. Vul onderstaande strook in en lever die in bij Piet van Meel, 

Nieuwendijk 6. Verdere informatie pietvanmeel1960@gmail.com of bel 06-23633614 

 

------------------------------------------------------------------- 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Emailadres: 

Telefoonnummer: 

mailto:pietvanmeel1960@gmail.com
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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: 

• Verbetering HUP’s (hondenuitlaatplaatsen); 

• Tarieven milieustraat vanaf 2020; 

• Woonvisie Someren; 

• Buiten Beter App. 

 

Verbetering HUP’s (Hondenuitlaatplaats) 

Via een bewonersenquête is de mening over het hondenbeleid van de gemeente Someren 

gevraagd aan zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters.  

Een conclusie uit de enquête was dat 80% van de bewoners aangeeft met regelmaat overlast te 

ondervinden van hondenpoep. Tevens geeft 65% van de hondenbezitters aan geen gebruik te 

maken van een hondenuitlaatplaats (HUP), omdat zij niet tevreden zijn over de inrichting van 

deze HUP’s. 

Zij vinden de HUP’s niet altijd schoon, te klein, te saai, niet veilig etc. Verder geven 

hondenbezitters aan dat er, verspreid over de dorpskernen, te weinig afvalbakken staan om de 

poepzakjes in te deponeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om tegemoet te komen aan de wensen, zullen er maatregelen genomen worden:  

- hekwerk, hondenpoepbakken en verlichting rondom de HUP’s; 

- extra (hondenpoep)bakken in de wijken en langs paden; 

- aanleggen van hondenspeelterreinen c.q. trainingsvelden; en  

- het aanwijzen van losloopterrein in het bos én wandelroute door Loovepark en 

Slievenpark. 

Het gevolg van het aan de wensen tegemoet komen, zal wel zijn dat de hondenbelasting vanaf 

2020 zal stijgen.  

 
 

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Tarieven milieustraat vanaf 2020 

De gemeenten Asten en Someren hanteren voor de gezamenlijke milieustraat dezelfde 

poorttarieven. Deze tarieven zijn in 2003 vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd. De 

kosten voor de exploitatie van de 

milieustraat zijn echter jaarlijks 

gestegen. Met name de kosten om het 

aangeleverde afval te verwerken zijn 

hoog. 

 

De milieustraat is een voorziening, 

net als de gemeente Someren heel 

veel andere voorzieningen kent, en 

daarom is het ook niet verkeerd dat iedereen hier via belasting een beetje aan bijdraagt 

(vastrecht). Het uitgangspunt is echter wel dat de kosten voor verwerking voor de vervuiler 

komen. Dit  is dan ook de reden dat voor die materialen die kostbaar zijn voor verwerking een 

hoger tarief is vastgesteld en dat degene die dit brengt zelf de verwerkingskosten hiermee 

dekt.  

Om te kijken hoe deze wijziging van de tarieven uitpakt, wordt de geplande verbouwing / 

aanpassing van de milieustraat nog even uitgesteld.   

 

Woonvisie Someren  

Volgens de Gemeenschapslijst moeten er in deze periode snel stappen moeten 

worden gezet om onze kleine kernen levensvatbaar te houden. Primaire 

voorzieningen (school, zorg, verenigingen en primaire boodschappen) kunnen alleen blijven 

bestaan als er voldoende (jonge) mensen gebruik van maken. 

Daarom moet het ook aantrekkelijk blijven voor jonge mensen 

om in een kleine kern te gaan/blijven wonen. Voldoende 

woningen en bouwgrond is een eerste vereiste.  

De Woonvisie 2020-2030 zou wat ons betreft een visie moeten 

zijn per kern. En de woonvisies van 2000-2010 en 2010-2020 

hebben ervoor gezorgd dat er in de kleine kernen veel te weinig 

gebouwd is. Met name woningen voor onze jonge mensen. 

Daardoor lopen de leerlingaantallen gigantisch terug in de 

kleine kernen, waardoor het verenigingsleven onder een enorme 

druk staat. Ook de primaire voorzieningen verlaten een voor een de kleine kernen. 

Het gaat erom hoe we ervoor zorgen dat onze kernen in de toekomst leefbaar blijven. 

 

BuitenBeter-app 

Liggen stoeptegels niet goed, zijn lantaarnpalen defect of is er iets 

anders buiten wat niet in orde is? Meld het met de BuitenBeter-app! 

Deze app is zowel te vinden in de ‘Google Playstore’ als in de ‘App 

Store’.  

De app is eenvoudig in gebruik. Open de app, maak een foto, zoek de 

locatie, beschrijf het probleem en verzenden maar! Per e-mail krijg je 

direct een bevestiging en uiteindelijk ook een reactie vanuit de 

gemeente.  

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Fractieleden: 

Bart de Groot, Jos Feijen, Patricia Buis–Iven, Daan Velings,  

Jan Adriaans, Tessa Raijmakers–Vestjens 

 

Volg ons ook op Facebook! 

 

Handen uit de mouwen, schouders eronder en d’r tegenaan! 

Gewoon Doen! 

 

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 17 januari en 11 

februari 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 (zie site):  

 

 

www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

 

 
Voor reacties:              Informatiebulletin december 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    
 

 

 

Samen ’t Eind wenst iedereen 

hele fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 2020 
 

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/

