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Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
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Cor Koks
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Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

06-18425008

Rekeningnummer:

NL 06 RABO 01480.28.349

Samen ’t Eind digitaal :

www.someren-eind.nl
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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

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

Steenoven 22

495993

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Coördinatie kosters

Els van de Eijnde

Kleijnaartstraat 16

06-54972252

Heilig Vormsel

Toos Maas

Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333

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

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.
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HERVATTEN H. MISSEN
M.i.v. 4 juli zijn er weer H. missen in de Einder, op zaterdagavond om 18 uur.
We passen de anderhalve meter regel toe.
Om op een veilige en waardige manier de liturgie samen te kunnen vieren volgen we de
richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de RK kerk in Nederland.
Het protocol ligt bij de ingang van de gebedsruimte ter inzage.
Wilt u de dienst bijwonen dan kunt u zich voor aanvang van de dienst, aanmelden bij de
ingang van de gebedsruimte aan de Lambertusstraat. Vol is vol.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats dan kunt u reserveren door middel van:
een email naar vanhoutsnelly@ziggo.nl
of een telefoontje naar 06 17482545
of een briefje in de brievenbus van Haspelstraat 21
onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Blijf bij koorts en verkoudheidsklachten thuis.
TARIEVEN MISINTENTIES
Misintenties: €12,50 per naam. Iedere extra naam is € 2,50 tot een maximum van 4 namen.
U kunt de misintenties deponeren in de brievenbus van Haspelstraat 21.
Wilt u dat een aangevraagde misintentie in het Contact wordt vermeld dan graag opgeven
vóór woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis.
Voor overige tarieven zie de website:
www.rkfranciscus.nl
Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten.
DOPEN
Het Sacrament van de Doop wordt toegediend door Pastoor Pieter Scheepers in de
gildekapel. Afspraken rondom de doop worden rechtstreeks met de pastoor gemaakt: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
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Nieuwe Mariakapel in Someren-Eind
De Mariakapel in Someren-Eind nadert haar voltooiing. Deze vanaf de straat niet goed
zichtbare kapel, ligt in alle rust in het groen van het kerkhof van het dorp.
De kapel is vanaf 15 augustus, de dag van het “hoogfeest” van Maria Tenhemelopneming
geopend om een kaarsje aan te steken.
Nadat in 2013 de kerk van Someren-Eind was gesloopt, bleek dat er behoefte was om in de
kom van het dorp in alle rust een kaarsje aan te steken en een gebedje te doen.
De plannen van de Locatieraad voor een nieuwe kapel werden niet alleen in ’t Eind
overwegend positief ontvangen maar ook door het bisdom, het parochiebestuur en de
gemeente; het vinden van de locatie was lastiger.
Voor enkele beoogde locaties werd geen toestemming gegeven.
De goedkeuring werd wel verleend voor de locatie bij de toegangspoort van het kerkhof aan
de Lambertusstraat.
Achteraf zijn we blij dat voor deze locatie is gekozen, een plekje met zoveel rust en zoveel
groen is midden in ’t Eind nauwelijks te vinden. Het is voor gebruikers van een rolstoel
gemakkelijk te bereiken.
De kapel is gemaakt van duurzaam materiaal (thermisch behandeld hout: Fraké Noir) en de
Eindse architect Maarten van Vroonhoven kreeg min of meer de vrije hand in het ontwerp.
Hij heeft de dakgoot en afvoer vernuftig in de muren verwerkt en het water wordt opgenomen
in de grindbak die rondom de kapel is aangebracht. In de achterwand heeft hij een kozijn in de
vorm van een kruis getekend met sfeervol glas in lood. Het hart van dit kruis is in één lijn
verbonden met de kerktoren, die is overeind gebleven na de sloop van het kerkgebouw.
Samen met een aantal Eindse vrijwilligers is de bouw bijna gerealiseerd, alleen de definitieve
inrichting moet nog worden geplaatst. Onze insteek was om de deur met een druk op de knop
automatisch te openen, vooral handig voor rolstoelgebruikers. Maar dat is nu financieel nog
niet haalbaar; de technische voorzieningen om dat later alsnog op eenvoudige wijze te kunnen
aanbrengen zijn wel getroffen.
De inrichting gaat bestaan uit een kaarsentafel, een aantal zitplaatsen én een Mariabeeld. Dat
beeld komt op een gedeelte van het oude altaar uit de gesloopte kerk te staan. Het Mariabeeld
is afkomstig uit de kerk van Lierop en is later naar het kerkgebouw in Noord gegaan. Na het
afbreken van dit gebouw is Maria naar Someren-Eind verhuisd.
Op 24 oktober komt Bisschop de Korte naar ‘t Eind om de nieuwe Mariakapel in te zegenen.
Hierover volgt nog informatie.
De locatieraad.
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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:
• Nieuw bestuurslid Léon Kanters;
• Corona, ook na vakantie;
• Vaart in woningbouwproject De Goede Vaart;
• Oud-wethouder Frans Meulendijks overleden;
• BuitenBeter-app.
Nieuw bestuurslid Leon Kanters
Ondanks dat de huidige tijd met zich mee heeft gebracht dat het een
en ander stil is komen liggen, geldt dat niet voor het bestuur van de
Gemeenschapslijst. Inmiddels kunnen wij het heugelijke nieuws
melden dat ons bestuur uitgebreid is met de aanstelling van Leon
Kanters als nieuw bestuurslid. Leon is 55 jaar, getrouwd, heeft twee
dochters en is al ruim 30 jaar woonachtig in Someren-Eind. Hij is
verder ook al geruime tijd bestuurslid van de tennisclub in SomerenEind. Leon gaat het penningmeesterschap invullen bij de
Gemeenschapslijst. Wij wensen Leon heel veel succes en vooral
plezier toe met deze nieuwe functie!
Vakantie bijna achter de rug, maar Corona niet
Ondanks dat de vakantie voor de meeste alweer bijna achter de rug is, geldt dat helaas nog
niet voor de Corona-pandemie. Het virus blijft aanwezig en heeft veel impact op iedereen, in
welke vorm dan ook. De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder
controle te krijgen, de zorg niet te
overbelasten en kwetsbare mensen in de
samenleving te beschermen. In de aanloop
naar de zomerperiode hebben we gezien hoe
belangrijk het is om ons aan de maatregelen
te blijven houden. De besmettingen liepen
terug en hierdoor konden geleidelijk aan de
maatregelen worden versoepeld. Nog steeds
leven gelukkig veel mensen de basisregels
na en we vragen dat dan ook om dat te
blijven doen. Hopelijk verspelen we niet de
winst die we met elkaar in de afgelopen
maanden hebben geboekt.
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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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
gemeenschapslijst@chello.nl

Vaart in woningbouwproject De Goede Vaart
Someren heeft, zoals al eerder vermeld, voor de komende periode behoefte aan nieuwe
woningen. In de structuurvisie Someren 2028 is de locatie Goede Vaart al aangeduid.
In het coalitieprogramma is opgenomen dat de locatie 'Goede Vaart' in ontwikkeling wordt
gebracht, omdat er jaren geen bouwmogelijkheden voor starters zijn in Someren Eind. In de
afgelopen tijd heeft een multidisciplinair team een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor
vier woonbuurten waarin ruimte is voor in totaal circa 100 woningen. Een groot aantal
daarvan zal worden gebouwd voor starters.
Op basis van het stedenbouwkundig plan is een bestemmingsplan opgesteld, waarvan op dit
moment het ontwerp ter inzage ligt. De verwachting is dat 75% van het plan in een periode
van 10 jaar kan worden ontwikkeld. Zo is hiervoor voorzien in de wijze van bestemmen,
waardoor het direct mogelijk is om woningen te bouwen.
Het bestemmingsplan kan, naar verwachting, dit jaar nog vastgesteld worden door de
gemeenteraad, mits er geen beroepsprocedures worden ingesteld. Indien het een en ander
conform voornoemde planning loopt, zal in januari 2021 gestart worden met de aanleg van de
infrastructuur.
Hopelijk kan de gemeente snel aan de slag en zijn eventuele bezwaarmakers bereidwillig om
mee te denken in oplossingen en kansen. Someren-Eind is enorm hard aan het vergrijzen,
harder dan waar ook in onze regio, en heeft behoefte aan jonge mensen en veel kinderen om
de leefbaarheid en de essentiële voorzieningen, zoals school en verenigingen, te behouden.
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
gemeenschapslijst@chello.nl

Oud-wethouder Frans Meulendijks overleden
Helaas is ons ook minder goed nieuws doen toekomen. Op vrijdag 14 augustus is Frans
Meulendijks uit Someren-Eind op 80-jarige leeftijd overleden. Frans was geruime tijd, van
1978 tot 1990, wethouder in de gemeente Someren namens de Gemeenschapslijst. Onder het
wethouderschap van Frans, hij had al die tijd de portefeuille financiën, werd de gemeente
Someren van armlastig tot een gemeente met ruime reserves en een prima financiële
huishouding. Frans zelf was daar enorm grote motor achter.
Daarnaast was tevens een van de oprichters van voetbalvereniging SSE, waarvan hij ook oudvoorzitter en erelid is. Het overlijden van Frans is een verlies voor iedereen.
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.
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 1 september en 29 september telkens 20:30 uur in
Gemeenschapshuis de Einder. De Schaduwraad is de openbare
achterbanvergadering van de Gemeenschapslijst iedereen is welkom ook al
bent u geen lid. Heeft u vragen, kom meepraten, mail of bel ons:
www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
Voor reacties:
Bart de Groot 06-22950343
Daan Velings 06-53899941

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

De Dorpsondersteuner

Mantelzorger
Bent u mantelzorger? Dan is er een grote kans dat u het mantelzorgcompliment verder in dit
blad kunt aanvragen. Indien er twijfels of vragen over heeft, neem dan contact met mij op. Ik
kan u er meer over vertellen.
Ontmoeten voor 55+-ers
Bent u 55 jaar of ouder? Vindt u het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten in uw omgeving?
Wilt u graag samen iets ondernemen? Wij bieden u deze mogelijkheid onder het genot van
een kopje koffie. Wellicht treft u iemand die dezelfde interesses heeft: samen naar de film,
theater of museum. Wandelen in de buurt of juist wat verder weg. Samen koffie gaan drinken
buiten de deur. Het doel is uw sociale kring te vergroten en nadrukkelijk niet het vinden van
een partner.
Datum, tijd en locatie: Elke 3e woensdag van de maand van 10-12 uur, Gemeenschapshuis De
Weijers, Ter Hofstadlaan 77 in Someren.
Kosten: 2,20 euro (bijdrage voor 1x koffie/thee en ruimte)
Vragen of aanmelden: Marianne Lenders 0493-441253 of Jeanne van Schijndel 06 52343313
Heeft u geen vervoer? Geef dit aan bij uw aanmelding. Automaatje is een mogelijkheid.
Leef! Actief in Someren
Leef Actief heeft een boekje gemaakt met het beweeg- en cultuuraanbod 2020-2021 voor de
55 plussers in Someren. Wat is er allemaal en waar is het te doen. Deze boekjes liggen om
mee te nemen in de Einder. Mocht u er graag eentje bezorgd hebben, neem dan contact met
mij op per telefoon of mail.
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 06 19 22 11 88
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Mantelzorgcompliment 2020 aanvragen
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
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Aanvraag mantelzorgcompliment voor het jaar 2020
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 u indienen bij de gemeente waar de zorgvrager woont
2. Er wordt één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt
3. Gebruikelijke zorg is géén mantelzorg. Denk bij gebruikelijke zorg aan de zorg en
opvoeding van gezonde kinderen. Of uw partner helpen in het huishouden.

Deze aanvraag uiterlijk 1 december 2020 indienen

1. Gegevens mantelzorger
Aanhef

: ☐ Mevrouw

☐ De heer

Naam + voorletters

: ____________________________________________

Adres

: ____________________________________________

Postcode/Woonplaats

: ____________________________________________

Geboortedatum

: ____________________________________________

Telefoonnummer (overdag)

: ____________________________________________

E-mailadres

: ____________________________________________

Rekeningnummer (IBAN)

: NL _________________________________________

Tenaamstelling rekeningnummer: ________________________________________
(naam die op de bankpas staat)
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2. Gegevens zorgvrager
Aanhef

: ☐ Mevrouw

☐ De heer

Naam + voorletters

: ____________________________________________

Adres

: ____________________________________________

Postcode/Woonplaats

: ____________________________________________

Geboortedatum

: ____________________________________________

Telefoonnummer (overdag)

: ____________________________________________

Voor meer informatie over uw privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens, zie de
privacyverklaring op www.zosomeren.nl/mantelzorgcomplimentprivacyverklaring.

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
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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4. Ondertekening mantelzorger

Ondertekening zorgvrager

Plaats

: ______________________

Datum

: ______________________

__________________________
__________________________

Handtekening : ______________________

__________________________

Als het nodig is nemen wij contact met u op voor meer 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. Ga voor meer info naar www.oniswelzijn.nl
of bel met 0493-441253.
Bent u als mantelzorger al geregistreerd bij het steunpunt mantelzorg van Onis Welzijn?
Ja
Nee, ik heb geen interesse
Nee, maar ik wil mij 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
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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 2020 in.
•

U kunt het formulier in de brievenbus van de gemeente doen (naast de hoofdingang aan de
buitenkant van het gemeentehuis).

•

Of per post opsturen naar Postbus 290, 5710 AG Someren.

•

U kunt het ingevulde formulier ook mailen naar gemeente@someren.nl Alleen volledig
ingevulde formulieren die uiterlijk 1 december 2020 zijn ingediend, worden in
behandeling genomen.

Wij bekijken of u in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. Dat doen we op basis
van de regels mantelzorgwaardering Someren 2019-2020. U ontvangt 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/mantelzorgcomplimentprivacyverklaring
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
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VERS EN GEZOND ACTIE
Op woensdag 9 september a.s. is het weer tijd voor de Vers en
Gezond Actie van CV De Plattevonder.
Vrijwilligers van onze carnavalsvereniging komen dan vanaf
18.00 uur langs om deze groente/fruitpakketten aan te bieden.
De precieze inhoud van het pakket wordt nog op Facebook
gepubliceerd. Door het kopen van een vers en gezond pakket
steun je onze vereniging.
Extra handjes zijn van harte welkom, dus heb je tijd en wil je
meehelpen, geef je dan op via je buurtschap.
Uiteraard houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM omtrent Corona. Gelukkig
weten we daar wel raad mee en zullen wij de pakketten op afstand aanbieden.

Indigo start in Helmond met ondersteuningsgroep voor nabestaanden na zelfdoding
Indigo Brabant, afdeling Preventie start op donderdagochtend 1 oktober 2020 weer met een
groep voor familie en naasten die in hun directe omgeving met zelfdoding geconfronteerd
zijn. Een naaste verliezen door zelfdoding is voor familieleden en directbetrokkenen een
ingrijpende gebeurtenis die met veel angst, verdriet en schuldgevoelens gepaard kan gaan.
Voor naasten is het vaak moeilijk om over alles wat gebeurd is te praten, begrip te vinden en
gevoelens te delen. Zij kunnen zich eenzaam, in de steek gelaten en soms afgewezen voelen.
Het taboe dat op dit onderwerp rust, maakt de verwerking van het verlies moeilijk. De
ervaring leert dat contact met lotgenoten als ondersteunend wordt ervaren. Binnen de
ondersteuningsgroep kunt u onder deskundige leiding met lotgenoten praten, in een veilige
sfeer zonder schaamte. Relevante thema’s en praktische vragen komen aan bod en er is ruimte
om uw ervaringen te delen.
In deze groep zijn nog plaatsen beschikbaar! De groep bestaat uit 8 tweewekelijkse
bijeenkomsten, steeds op donderdagochtend van 10.15 - 12.15 uur.
De gemeenten Helmond en de Peelgemeenten ondersteunen dit aanbod.
Start: donderdag 1 oktober a.s. van 10.15 uur tot 12.15 uur in Helmond
De ondersteuningsgroep bestaat uit ± 8 deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten
verbonden. Vooraf krijgt iedere deelnemer vrijblijvend een kennismakingsgesprek
aangeboden.
Voor aanmelding of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van
Indigo Brabant. E-mailadres: aanmelden@indigobrabant.nl Telefoonnummer 088 033 41 00
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AutoMaatje Asten-Someren rijdt weer
Vanaf 1 juli zijn de chauffeurs van AutoMaatje Asten-Someren weer aan het rijden. Er zijn
wel extra voorwaarden aan verbonden: zo is het dragen van mondkapjes tijdens de rit door
chauffeur en deelnemer verplicht. En moeten beide partijen (uiteraard) klachtenvrij zijn.
Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes is een advies van de rijksoverheid. “De kosten voor de
mondkapjes zijn voor rekening van de deelnemers, omdat we niet willen dat vrijwilligers
kosten maken voor hun vrijwilligerswerk”, aldus de coördinator van AutoMaatje. Mocht een
deelnemer zelf niet over een mondkapje beschikken, dan zijn die verkrijgbaar bij de
chauffeur. De kosten zijn €0,50 per mondkapje.
Klachtenvrij
“Uiteraard vragen we bij het aanvragen van de rit naar de gezondheid van de deelnemer. En
op de dag waarop de rit gereden wordt, neemt de chauffeur nog contact op met de deelnemer.
Hij/zij zal vragen of ook op dat moment de deelnemer geen Corona-achtige klachten heeft. Op
deze manier kunnen we gelukkig weer wat voor mensen betekenen.”
Rit aanvragen
AutoMaatje is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur op 0493 44 12 66.

Ut Kapelluke van de Schut
In de Brugstraaat sti un Kapelluke
Ja da plekske da veinde wel.
Waor Willem Seijkens vruger zat te melluke
Daor sti nouw un schôn Kapel.
Gao daor mar hin mi jouw problemen
Zitte soms diep in de put
Ge moet er efkus den tijd vur nemen
In ut kapelluke van de Schut.
Dit is het eerste couplet van het liedje dat Michel van der Heijden zong bij de inzegening van
de schutskapel op de hoek van de Brugstraat en de Boerenkamplaan in 1995 als herinnering
van het 100-jarig bestaan van Gilde St.Lambertus. Nadat de Nieuwe Parochie in 1878 was
gesticht werd het Gilde in 1895 als eerste vereniging in ’t Eind opgericht en dat mocht
volgens de Schut wel met de nodige aandacht worden gevierd. Jan Verheijen, destijds
secretaris van het Gilde stelde op de jaarvergadering voor om dat eeuwfeest te vieren met de
bouw van een kapel. Iedereen was het daarmee eens. Maar ja, hoe moet dat allemaal, en waar
moet die kapel komen staan? Ik was in die tijd voorzitter van het Gilde en samen met de
penningmeester, Piet van Houts(Broens) trokken wij er op uit om een geschikte plek te
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zoeken voor de bouw. Vlak bij de kerk vonden wij niet erg geschikt. Tot er bij ons de
gedachte opkwam dat men in 1878 een nieuwe parochie zuidwaarts van het Dorp wilde
stichten waarvan de kerk in het oude Deind gebouwd zou worden op de hoek van de
Bugstraat. Het oude Deind begon vroeger op de kruising Einderstraat(nu Boerenkamplaan)Dorpstraat-Keizerstraat en liep door tot de brug van Half Twaalf. Bouwpastoor van den
Eijnde was het daarmee niet eens want hij vond dat de nieuwe kerk meer in zuidelike richting
gebouwd moest worden, dus langs de Nieuwendijk. Dat gebeurde en daarom heeft deze wijk
nog lang de naam gedragen van “De Nieuwe Parochie” Later is de naam veranderd in
Someren-Eind. Daarom trokken wij naar Willem en Hein Seijkens om te vragen of de kapel
op hun grond gebouwd mocht worden maar eerst wilden zij goedkeuring aan de pastoor
vragen, maar dat bleek geen probleem. Zij wilden zelfs de grond gratis schenken. Toen kon er
begonnen worden. Eerst een tekening laten maken. Dat deed André Geelen door daar een
halve dag in de sloot te gaan zitten maar met een prachtig gratis ontwerp voor de dag kwam.
Daarna gingen we naar Jan van de Laar uit de Kampstraat of hij als uitvoerder de leiding over
de bouw wilde nemen. Zijn eerste vraag was: “En hoeveel geld hebben jullie al in kas?” Toen
hij hoorde hoeveel dat was begon hij heel hard te lachen met: “Dat is net genoeg voor de
fundering!” Maar hij nam de taak op zich en heeft voor veel gratis materiaal gezorgd van
Eindse mensen.
Want toen we eenmaal begonnen waren kregen we van alle kanten zowel geld als materialen
aangeboden. De zusters van de Nieuwendijk vertrokken juist in die tijd en uit hun kapel
kregen wij de 7 glas-in-lood ramen cadeau waarvan we er 6 nodig hadden, maar omdat ze
wel wat beschadigd waren kon gildebroeder Jan Stultiëns van het 7e alles weer netjes
opknappen. Er werd door de gildemensen ijverig samengewerkt zodat we de kapel helemaal
met eigen mensen konden bouwen. Op 15 oktober 1995 kon ze reeds worden ingezegend door
de Somerense hulpbisschop Antoon Hurkmans en heel veel Eindse verenigingen namen
daaraan deel. Het werd een heel groot feest voor Someren-Eind en daarom werd de kapel aan
de gehele Eindse bevolking aangeboden maar het Gilde zou wel eigenaar blijven en ook het
onderhoud blijven behouden. De Kapel zou wel alle dagen geopend worden. Dat hebben we
gemerkt want vanaf het begin is er praktisch alle dagen bezoek in de kapel geweest, vele
mensen zijn daar een gebedje komen doen, een kaarsje opgestoken , of steun komen zoeken in
moeilijke tijden. Tegenwoordig wordt er zelfs in gedoopt en getrouwd. Vooral toen we later
het Mariabeeldje uit de voormalige parochiekerk kregen van Jan van de Vijver, waar heel veel
pasgetrouwde vrouwen hun Mariabelofte hebben afgelegd, ook een mooi plaatsje konden
geven in de kapel werd het steeds drukker.
Ons Gilde is daar erg blij mee want aan de Kapel zijn natuurlijk ook de nodige
onderhoudskosten verbonden en de Schut krijgt daarvoor geen enkele subsidie. Wij hopen dan
ook dat de bezoekers op tijd wat muntjes in de geldlade willen steken of wat kaarsjes
opsteken.
Denk maar aan het liedje van Michel van der Heijden:
GAO DAOR MAR HIN MI JOUW PROBLEMEN
ZITTE SOMS DIEP IN DE PUT
GE MOET ER EFKES DEN TIJD VUR NEMEN
IN UT KAPELLEKE VAN DE SCHUT
De Gilde- broeders en zusters zijn u daar heel dankbaar voor.
Remy Lammers.
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