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Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 18 juni.
Daarna 20 augustus, Vonderstraat 15, bij voorkeur per e-mail: samenteind@gmail.com
Voorzien van verenigingslogo (eenmalig), maar ook handgeschreven teksten blijven
uiteraard gewoon welkom.
REDACTIE
Penningmeester / Contactpersoon adverteerders:
Jan Adriaans
Van de Eijndelaan 49

06-46857334

Tekstverwerking en lay out:
Anja van Meijl

Vonderstraat 15

06-46471073

Drukwerk:
Cor Koks

Brugstraat 32

06-24834063

Distributie:
Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

06-18425008

Rekeningnummer:

NL 06 RABO 01480.28.349

Samen ’t Eind digitaal :

www.someren-eind.nl

1

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

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 06-17482545
Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts
Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers
Els van de Eijnde
Toos Maas

Steenoven 22
495993
Kleijnaartstraat 16 06-54972252
Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Coördinatie kosters
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:
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
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
gemeenschapslijst@chello.nl

GEMEENSCHAPSLIJST INFORMEERT
In het verleden hoorden we vaak dat inwoners niet precies weten waarom de gemeente iets
wel of juist niet doet. Daar zijn wij iets aan gaan doen via dit blad, onze website en
facebookpagina. Met deze keer:
Ontvlechting I&A met gemeente Asten;
Bezuinigingen;
De huidige tijd;
BuitenBeter-app.
Ontvlechting I&A
Sinds een aantal jaren werken we samen met de gemeente Asten op een aantal gebieden van
bedrijfsvoering, waaronder op het gebied van Informatisering en Automatisering (hierna:
I&A). Deze samenwerking was bedoeld als een opmaat naar een bredere samenwerking in
Peel6.1-verband. Het team I&A werd gehuisvest in Asten.
In de laatste jaren bleek dat de visies van de gemeente Someren en de gemeente Asten op
toekomstige I&A-ontwikkelingen steeds meer van elkaar gingen verschillen. In mei 2019
werd duidelijk dat de samenwerking in Peelverband zich zou blijven beperken tot het sociale
domein. Om die reden heeft Asten het initiatief genomen om de I&A samenwerking te
beëindigen.
Om de I&A samenwerking te beëindigen, is een omvangrijke en complexe ontvlechting
nodig. De technische infra structuur moet uit elkaar worden gehaald en daarnaast dienen we
een nieuwe structuur in te richten. We zullen onder andere een nieuwe ICT-omgeving moeten
inrichten. Belangrijk hierbij is ook dat beide gemeenten expertise hebben ingebracht in deze
samenwerkingsvorm. Doordat de samenwerking wordt beëindigd, betekent dit dat niet beide
gemeenten alle kennis en kunde meer in huis hebben. Er zal dan ook bekeken moeten worden
hoe we de kennis en kunde binnen onze gemeente weer op peil krijgen.
Natuurlijk hangt er aan deze
ontvlechting een prijskaartje. We zullen
nu immers deze zaken zelfstandig
moeten gaan regelen. Voor het
ontvlechten, het inrichten van een
nieuwe ICT-omgeving en de daarvoor
benodigde organisatie leidt tot
eenmalige kosten van € 354.200,-.
Naast eenmalige kosten zullen er ook
structurele meerkosten gemaakt moeten
worden. Deze kosten kunnen later
vastgesteld worden.
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
gemeenschapslijst@chello.nl

Bezuinigingen
Zoals misschien al eerder door u is vernomen, kampen we dit jaar met een aanzienlijk
begrotingstekort. Om dit begrotingstekort op te vangen, dienen we als gemeente te gaan
bezuinigen. Op dit moment wordt bekeken en geïnventariseerd op welke vlakken we kunnen
en wensen te bezuinigen. Als gemeente staan we dan ook voor grote uitdaging en weten we
dat we keuzes zullen moeten maken die niet voor iedereen gunstig zijn. Vanzelfsprekend
proberen we als Gemeenschapslijst een gedegen
afweging te maken in onze standpunten, zodat de bezuinigingen niet één bepaalde groep
mensen raakt en zij onevenredig belast zullen worden, maar proberen we een zo gunstig
mogelijke weg te zoeken om het begrotingstekort op te vangen.
De afgelopen periode hebben we meermaals
onze stem laten horen door, wanneer er om
geld gevraagd werd, voor te stellen dit
verzoek mee te nemen in de integrale
afweging bij het bespreken en vaststellen
van de Kadernota. Door een integrale
afweging kan er beter bekeken worden voor
welke post we wel of geen budget
beschikbaar willen en kunnen stellen.
De huidige tijd
Al geruime tijd bevinden we ons in een
onzekere en soms ook onwerkelijke tijd.
Het Coronavirus heeft veel impact op al
onze inwoners en ondernemers. Langzaamaan begint het ‘normale’ leven weer een beetje op
gang te komen. Premier Rutte bracht enkele weken geleden bericht waar we met velen op
hoopten: een klein beetje toekomstperspectief, met daarbij zeer duidelijk de kanttekening: ‘als
het kan’!
Voor de kanttekening ‘als het kan’ zijn we met z’n alle verantwoordelijk. Laten we er samen
voor proberen te zorgen dat het virus geen kans krijgt opnieuw op te laaien. Laten we drukte
vermijden, 1.5 meter afstand houden, zoveel mogelijk thuis werken en goed opletten op de
persoonlijke hygiëne. Alleen samen krijgen we Corona onder controle!
Wij als Gemeenschapslijst beseffen ons hoe zwaar deze periode is voor inwoners,
ondernemers, zorgmedewerkers, verenigingen et cetera. Wij wensen iedereen dan ook veel
sterkte toe in deze bizarre tijd. Pas een beetje op jezelf en op elkaar.
Indien er vragen zijn omtrent het Coronavirus: de gemeente heeft een informatiepagina
opgesteld waar u terecht kunt voor informatie omtrent het virus en de regels die gelden binnen
onze gemeente: https://www.someren.nl/wonen/coronavirus-covid-19.html.
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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 gemeente.

Fractieleden:
Bart de Groot, Jos Feijen, Patricia Buis–Iven, Daan Velings, Jan
Adriaans, Tessa Raijmakers–Vestjens
Volg ons ook op Facebook!

Mocht u iets willen weten of te melden hebben, dan u kunt ons ook in deze periode hiervoor
bellen of e-mailen, zie: www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl

Voor reacties:
Bart de Groot 06-22950343
Daan Velings 06-53899941

Jos Feyen
06-52569057
Jan Adriaans 06-46857334
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Informatiebulletin JUNI 2020
Patricia Buis-Iven
06-39300389
Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976

Vonderpark
Beste inwoners van t Eind, hier een woordje over het Vonderpark.
Ons park wordt onderhouden door een 18tal vrijwilligers die er voor zorgen dat ons park er
altijd zo fraai uitziet. Dit jaar gaat dit i.v.m. het coronavirus wel moeilijker, maar toch doet
ieder zijn werk.
De droogte van afgelopen 2 jaar laat duidelijk zijn sporen achter en we hebben vele planten
moeten vervangen. Nu we zelf kunnen beregenen, hopen we mogelijke schade te beperken.
Vorig jaar zijn we gestart met een vaste dag in de week onderhoud te plegen. De vrijwilligers
zijn elke maandagochtend van 8.30 tot 12.00 uur actief De volgende werkzaamheden worden
dan uitgevoerd; schoffelen, blad ruimen, vegen, gazon verzorgen, hagen knippen en
snoeiwerk. En er is natuurlijk ook tijd om een kopje koffie te drinken.
Het resultaat is geweldig ons park ziet er fraai en verzorgd uit complimenten. Super !!!
Als park doen we nu 2 jaar mee met de Raboclub-actie. Dit extraatje kunnen we heel goed
gebruiken voor onderhoud van de beregening en het vervangen van gereedschappen.
De naam van de Rabo clubactie is gewijzigd in Rabo Club Support.
Verder is ook het tijdstip van stemming gewijzigd. Vanaf 1 oktober brengen leden hun stem
uit en in November vindt de uitreiking van de cheques plaats. Ik hoop dat we ook dit jaar weer
op uw steun kunnen rekenen en dat u weer uw stem op ons wilt uitbrengen.
Alvast onze hartelijke dank voor uw steun.
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Kom eens kijken op de maandagochtend en maak
een praatje met onze vrijwilligers.
Of kennen jullie iemand geef dit even door.
Namens het parkje Piet Vinken, telefoon 06-53936971

Someren-Eind is een mooi stukje natuur rijker
d'n Boogerd
Een braakliggend terrein langs de Bennenbroekstraat hoek Goord-Verbernedijk is omgetoverd
tot een hoogstamfruitboogerd. In de boogerd zijn 22 verschillende fruitbomen geplant. Ook is
een picknickplaats aangelegd waar je in alle rust kunt genieten van de fruitbomen en de
vergezichten. Met hulp van vele vrijwilligers, Summers Landschap en de gemeente Someren
is dit alles gerealiseerd. De verwachting is dat de fruitbomen in 2021 volop fruit gaan dragen.
Tussen de bomen is een soort van Brabants schapenweidemengsel gezaaid. Als dit
kruidengras voldoende gegroeid is wordt het kort
gehouden door een aantal Haarschapen. Verder
staat op de picknickplaats een informatiebord
waarop naast een stukje historie ook alle soorten
fruitbomen staan vermeld met een overzicht waar
ze staan. Onderstaand een kleinere uitgave van het
informatiebord. Wij hopen dat velen van dit nieuw
stukje natuur kunnen genieten.
Werkgroep d'n Boogerd
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Na een grandioze optocht op zaterdag 7 maart jl., waar we
allemaal enorm van hebben genoten, sloeg het Coronavirus toe
en konden we helaas carnavalsseizoen 2019/2020 niet op de
gebruikelijke manier afsluiten.
De Algemene Vergadering van 31 maart werd afgelast en onzeker was welke stappen
genomen moesten worden. We besloten even af te wachten en in de luwte kwam toch het idee
om weer een voorzichtige start te maken als carnavalsvereniging. Natuurlijk is nog niets zeker
voor wat betreft de Corona-richtlijnen waar we mee te maken krijgen en we houden dan ook
rekening met alle scenario’s. Ook zullen we bij elke activiteit alternatieven bedenken en hier,
als het nodig blijkt, actie op ondernemen. Natuurlijk willen we dan eerst het afgelopen
seizoen afsluiten met een Algemene Vergadering.
Die kon helaas niet doorgaan vanwege de richtlijnen omtrent de verspreiding van het Coronavirus en ook nu niet binnen de 1,5 meter richtlijnen. Digitaal vergadering is met zoveel
personen ook niet mogelijk en daarom is besloten iedereen per mail op de hoogte te brengen.
In de afgelopen week zijn de buurtschappen en andere betrokkenen geïnformeerd via een
emailbericht met daarin het jaarverslag van het afgelopen seizoen, de notulen van de vorige
Algemene Vergadering en onderstaande mededelingen:
-

We gaan ervan uit dat we het carnavalsseizoen 2020/2021, eventueel in aangepaste
vorm, kunnen gaan starten.
Het Prinsenbal is gepland op zaterdag 14 november en de Prinsenreceptie op zaterdag
2 januari 2021.
De Vers en gezond actie zal plaats vinden binnen de 1,5 meter richtlijnen.
Er zal komend seizoen weer een Zanikavond en een Zanikmiddag worden gehouden.
Café Hennevel werd erg goed ontvangen en zal daarom vervolg krijgen.
Aftredend en niet verkiesbaar is penningmeester Jack van Leuken.
De volgende Algemene Vergadering is gepland op dinsdag 27 oktober. We laten nog
weten of en in welke vorm deze gaat plaats vinden.
Uiteraard wordt bij alle geplande activiteiten rekening gehouden met de Coronarichtlijnen en zullen we, waar nodig, een alternatief aanbieden.

Tevens is gevraagd om te stemmen voor de toetreding tot het bestuur van Michiel Vereijken
en Freek Lammers.
Indien je deze mail ook wil ontvangen of wil stemmen, laat het ons dan weten door voor 10
juni a.s. door een emailtje of een appje te sturen.
We hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Jullie opmerkingen, aanvullingen en feedback ontvangen we graag.
Email: info@cvdeplattevonder.nl Telefoon/app: 06-48773160
Bestuur CV De Plattevonder
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BEDANKT!!
Wat een bijzondere carnaval hebben we gehad. Na een nogal abrupte afsluiting na de optocht
zijn we nu weer klaar voor hervatting van de planning van een nieuw seizoen. Maar niet
voordat we iedereen bedankt hebben voor carnavalsseizoen 2019/2020!
CV De Plattevonder wil hierbij iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie carnavalsseizoen,
bedanken: Prins Jos d’n Twidde, Prinses Tonny, hun familie, buurtgenoten en vrienden, Vorst
Ruud, Vorstin Dieuwer, Raad van 11 en hun partners, Jeugdprinses Fenna, Jeugdvorstin
Saske, Jeugdraad, alle ouders, grootouders, broertjes en zusjes en overige familieleden,
buurtgenoten, Dend’s Marietjes, hun begeleiding en ouders, Jeugdcomité, Optochtcomité,
orgisatie Hennevel en Orkaanbal, Zanikavondcomité, artiesten, d’Einder Muzikanten,
Redactie carnavalskrant, Sleuteldragers, Club van 50, leden van verdiensten en ere-leden, exprinsen en -prinsessen, Residenties Jan van Tieskes en De Einder, sponsoren, organisaties,
horecagelegenheden in Someren-Eind en hun personeel, alle vrijwilligers, alle bezoekers en
deelnemers aan de optocht, zanikavonden, recepties en overige carnavalsactiviteiten, collega
carnavalsverenigingen, alle Rotten en Rottinnen en iedereen die op wat voor manier dan ook
heeft bijgedragen aan deze bijzondere carnaval:

BEDANKT!
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Uitslag Carnavalsoptocht CV De Plattevonder 2020
Eenlingen
1 Dè kèn tonnie! - Haspel - 265,0
2 Selfie Queen - Brimberre- 263,5
3 Politie rolt XTC-lap op - Ketelenberg - 245,0
4 Wie wil er op minne slip zitten? - Ketelenberg - 245,0
5 Dromen zijn bedrog - Hogenbergen - 220,5
Kleine groepen
1 Drek queens - Ketelenberg - 266,5
2 Grof vuil - Brimberre - 259,5
3 Heksenjacht - Ketelenberg - 258,5
4 Ik zag wel da ge naar minne cup keek - Drakenschans - 253,5
5 Zaalvoetbal - Haspel - 245,5 (jeugdtrofee)
Grote groepen
1 Ratdraaiers – Ravel - 366,5
2 Ons Tonnie - Hogenbergen - 332,0
3 Wij zijn de makers - Ketelenberg - 321,0 (aanmoedigingsprijs)
Wagens
1 Compleet van slag! - Plak - 423,5
2 Witwassen – ‘t Hoefke - 390,0
3 Wai carnavalsgekke blieve mee trekke - VG KwamOkUs - 377,0
4 Nog eendtje dan - Brimberre - 349,5
Alle foto’s van de optocht en het carnavalsseizoen staan op de website:
www.cvdeplattevonder.nl, op Facebook en Instagram
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K.V.V.Someren-Eind.
Even een berichtje van onze vereniging.
In januari hadden we onze jaarvergadering.
De voorzitster Riek opende de vergadering en er werd 1 minuut stilte gehouden voor onze
overleden lid Diny Hendriks. Jaarverslag en kasverslag werden voorgelezen. Beiden
goedgekeurd.Het jaarprogramma werd doorgenomen . Er werd ook besloten dat we een
hobbyclubje gaan beginnen Het was een gezellige vergadering.Na de vergadering hebben we
gezellig gekiend met leuke prijsjes.
Het hobbyclubje is al begonnen met kleien en er zijn al mooie beeldjes en verschilllende
andere dingen gemaakt.
In februari hebben we een spelletjesavond gehad met veel verschillende spelletjes die Martien
klaar had gezet.
Toen maart. Wat heftig voor onze vereniging. 2 Van onze bestuursleden werden met het
coronavirus besmet. Fransien Thijs is gelukkig weer opgeknapt maar Diana Korten is na een
heftig ziekbed overleden. Ook is ons ere-lid Grada Schoolmeesters is overleden.
Onze kaars in Ommel heeft vele uren gebrand voor al deze mensen die besmet waren met het
Corona-virus. Hier nogmaals het telefoonnummer van Ommel: 691415. Dit nummer kun je
ten alle tijden bellen om de kaars van onze vereniging te laten branden. Omdat wij in de eerste
week van mei altijd een H.Mis opdragen voor de overleden en levenden leden van onze
vereniging en dat dan ook de kaars wordt gewijd en dit geen doorgang kan vinden heeft
kaplaan Overbeek van Ommel besloten om alle kaarsen van de regio op 8 Mei om 19.00 uur
te wijden waar dan 2 leden bij aanwezig mogen zijn. En hier zijn 2 bestuursleden bij
aanwezig geweest. Omdat de Moederdagviering ook geen doorgang kon vinden hebben we
alle leden verrast met een bloemetje.
Alle activiteiten van onze vereniging zijn tot nader bericht allemaal afgelast.
Hou allemaal nog een tijdje vol.
Het bestuur v.d. Katholieke Vrouwen Vereniging Someren-Eind.

Een onvergetelijke dag

24-4-2020

Het begon allemaal met dat ene telefoontje voor opa.
Anouk had een vraag: is opa morgenvroeg thuis?
Even later dacht opa, er is iets niet pluis!
Vrijdagmorgen zat hij aan zijn ontbijtje,
Toen kwamen Anouk en Marion aan met hun karweitje!
Maar om tien uur ging de telefoon en wie was er aan?
Het bleek de Burgemeester die voor de deur was gaan staan!
Gauw naar de voordeur, en toen viel het kwartje,
En klopte heel snel Jo zijn hartje!
Een mooie toespraak van Dilia Blok,
Toen kreeg Jo een mooie kroon op een stok!
Een koninklijke onderscheiding als dank,
Voor al het vrijwilligerswerk stond in de krant.
Op het eremetaal moet hij nog even wachten hoor,
Want door corona ging dat even niet door.
Mooie bloemen en een oorkonde,
Werden via een tafeltje naar hem gezonden!
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Op afstand volgden felicitaties van de medewerkers van het plein,
Die mochten er ook even zijn.
En dan kwamen de kinderen en kleinkinderen er aan,
Maar moesten ook op afstand gaan staan!
Na weken in een stil huis was het even gezellig druk,
In onze tuin is dat goed gelukt!
Er kwamen de hele dag felicitaties,
Deze dag zal altijd in ons geheugen blijven staan!
Nu ligt Jo achter in de tuin te dromen,
Hij kan het nog niet bevatten wat hem deze dag is overkomen!

Samenleven tijdens de Corona crisis!
Hoe anders kan het er in een paar maanden tijd uit zien. Met de jaarwisseling wensten we
elkaar nog allen met een hand of zoen het beste voor 2020 en nu blijven we angstvallig ver
van elkaar vandaan.
De wereld heeft op vele fronten een stilstand ondergaan en zo ook in Someren-Eind. Relatief
stierven al vroeg een aantal dorpsbewoners aan Corona. Het komt dan dichtbij, is
confronterend en veroorzaakt nog meer angst. Blijf je gezond, dan kan het nog altijd zijn dat
je er economisch mee te maken hebt. Het treft dus iedereen en stelt ons "samen leven op de
proef". Zoals Rutten regelmatig zegt: zorg goed voor elkaar. Wanneer dit lukt, zitten er ook
mooie kanten aan deze crisis. Het maakt ons bewust, dankbaar, eerder blij met iets kleins en
dat de vanzelfsprekendheid eens tot stilstand komt, kan ook weer andere geluksmomentjes
geven. Dat eenzaamheid je dan niet treft is wel belangrijk, maar wanneer je wordt verrast door
aandacht of hulp vanuit een onverwachte hoek, brengt dit ook weer menigmaal een glimlach
op iemands gezicht.
De dorpsraad staat voor leefbaarheid, maar misschien is het meer overleefbaarheid waar we
nu naar streven.
Vele zaken staan op een laag pitje, maar wanneer iemand zaken waarneemt die de
leefbaarheid van een inwoner of gezin aantast hoop ik dat u ons weet te vinden. Gelukkig is
dorpsondersteuner Cindy Manders nauw betrokken bij onze stichting en wij bij haar zodat we
extra waakzaam kunnen zijn.
Vanwege de crisis zie je veel mensen wandelen. Het is fijn dat er veel mooi natuurschoon om
ons dorp ligt, waardoor je snel in een bosrijke omgeving komt, om te ontspannen of je zelf
weer op te laden.
Vanuit de dorpsraad zijn we ook begaan en betrokken bij de organisatie van de kermis, maar
zoals al eerder te lezen was gaat deze helaas niet door. Als we deze volgend jaar wel weer
mogen organiseren en we er met enthousiasme naar uitkijken kan het toch weer een leuk
feestje worden.
Verder wensen wij alle zelfstandige en ondernemers van Someren-Eind veel kracht en sterkte
toe om door deze crisis heen te komen. Wanneer we elkaar iets gunnen, elkaar bij kunnen
staan, hoop ik voor onze ondernemers dat de schade beperkt zal blijven.
Houd vertrouwen en zorg goed voor elkaar.
Namens de Dorpsraad, Twan van de Moosdijk
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De Dorpsondersteuner
Someren-Eind
De kinderen gaan weer naar school. De start van hopelijk weer langzaamaan het normale
leven. Kleine stapjes met de hoop dat het blijvend is. Daar zijn we aan toe allemaal. De
ouderen onder ons missen de gebruikelijke wekelijkse activiteiten!
Zin in een praatje?
Juist in deze tijd is het goed om zorg te hebben voor elkaar. Hou elkaar op afstand in de gaten
en maak regelmatig een praatje met elkaar. Dit kan door te bellen, door het raam, met
WhatsApp en noem maar op.
Het is belangrijk ons aan de RIVM richtlijnen te houden. Mocht je het fijn vinden om een
keer met me te bellen, dat mag ook zeker zonder vraag! Ook nu kom ik op bezoek als dat kan,
eventueel met een tuinbezoekje.
Praatje met een Maatje
Krijgt u minder bezoek dan normaal? Is het wel erg stil in huis en heeft u behoefte aan een
praatje?
Onis Welzijn heeft een telefoonlijn geopend voor sociaal contact van mens tot mens.
U mag ons bellen om uw hart te luchten. 0493 – 44 12 33
We zijn dagelijks (ook in het weekend) bereikbaar van 10.00 tot 20.00 uur op
En vindt u het fijn om regelmatig gebeld te worden, geef dit dan gerust aan. Dan zorgen wij
ervoor dat u een paar keer per week gebeld wordt.
Bemiddeling tussen (hulp)vraag en (hulp)aanbod in Corona-tijd
Lukt het niet zelf boodschappen doen of medicijnen op te halen?
Kunt u uw hond onvoldoende uitlaten? Of wilt u juist nu graag iemand helpen?
Wij brengen vraag en aanbod nu bij elkaar.
Onis Welzijn is op 0493 - 44 12 33 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00
en 13.00 uur. Samen met u zoeken we een oplossing.
Mantelzorgcompliment
In deze editie van Samen ’t Eind ziet u het mantelzorgcompliment. Indien u twijfelt of er meer
over wilt weten, kunt me bellen.
Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me
bellen!
Maar ook als u zin heeft in een gezellig praatje
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 06 19 22 11 88
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Mantelzorgcompliment 2020 aanvragen kan vanaf 1 mei!
Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand die in Someren woont en die zorg nodig heeft?
Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan! Dit is een (financiële) blijk van waardering voor
de inzet die u als mantelzorger doet. De aanvraag doet u samen met de zorgvrager. U moet uw
aanvraag voor 2020 uiterlijk 1 december 2020 indienen. Let op: het mantelzorgcompliment
moet u elk jaar opnieuw aanvragen.
Wat is een mantelzorger? Mantelzorgers zijn personen die langdurig en onbetaald zorgen voor
een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een
partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.
Juist in deze tijd van corona zijn mantelzorgers extra hard nodig. Misschien krijgt u er door de
maatregelen als mantelzorger (nog meer) taken bij. Of staat u voor dilemma’s of u nog wel
veilig op bezoek kunt gaan bij uw naaste. Misschien heeft u andere vormen van contact met
uw zorgvrager. Juist in deze nare tijd zijn mantelzorgers in onze gemeente ontzettend
waardevol!
Voor wie is het mantelzorgcompliment? Werkt u ten minste 8 uur per week én langer dan 3
maanden als mantelzorger dan komt u in aanmerking voor een compliment. U komt niet in
aanmerking als u de zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het
uw werk is. Ook gebruikelijke zorg is géén mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en
opvoeding van gezonde kinderen. Of uw partner helpen met het huishouden.

Woonplaats zorgvrager Houd er rekening mee dat de persoon waarvoor u zorgt in de
gemeente Someren moet wonen. Woont u zelf in de gemeente Someren en zorgt u voor
iemand uit een andere gemeente? Dan kunt u bij de gemeente waar de zorgvrager woont
informeren naar het mantelzorgcompliment.
Financiële vergoeding De hoogte van de vergoeding hangt af van het totaal aantal aanvragen
dat binnenkomt bij de gemeente. Het maximale bedrag per zorgvrager is € 100,-. Er wordt
maximaal één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt.
Aanvragen U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 1 december 2020. U kunt
het aanvraagformulier vanaf vrijdag 1 mei digitaal invullen of downloaden op
www.someren.nl/zosomeren of www.someren.nl Is digitaal voor u niet mogelijk? Bel dan
naar het gemeentehuis met de vraag om een formulier op te sturen. Dat kan via 0493-494888

15

16

17

18

19

Woordzoeker Someren-Eind
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
Q Z N T S R E K E T S F R U T C S

I

A G E F J Y U Y R X H P O T W H T Z
U W N F Y D N

I

E T N E M A S N A Q

Z U O W B L A K Y N L
L O W E N E R

I

I

S E S N

B J
I

J C N N

R P B T

I

A R G M W X V O N D E R P A R K O E
M V

I

S T A N T O N

B E L W K V E D
E V A K

I

I

I

U S H O F N L

E W E D L

I W I

P

L X D A L X W E F M A U R

R E H R E D N O V E T T A L P G S E
T

I

C P Y L W L O

I

C K V

I

N F K D

U L S C P E Y N E

I

R O T S A P L N

S E N Q R K J M O B K T M S R O O
K Z

I

I

E S P E E L

A N E W D W U T K

I

I

T U

I

N E X O E

B G

I

S C T S E

P O L K N H Z F O D C A T N L M T P
E M K F

I

P Q M K V U O A D T N E W

L H P X E J

T E

I

R K R A T S G R M

Woordenlijst
EINDER
EINDERPLEIN
KLEINSCHALIG WONEN
LAMBERTUSKAPEL
ONZE LIEVE VROUW
PASTORIE
PLATTEVONDER
PRINSES IRENE
SAMEN T EIND
SPEELTUIN
ST ANTONIUSHOF
ST ANTONIUSKLOOSTER
STARKRIET
TURFSTEKERS
VONDERPARK
WILDE WEIDE
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