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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). Ondanks corona hopen we dat we uw advertentie weer mogen plaatsen.
U kunt de advertenties digitaal aanleveren in fullcolor samenteind@gmail.com
Het dorpsblad is ook 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 20 november 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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Vastenaktie 2.0.!

Franciscusparochie
oktober 2020
Beste lezer,

Vastenaktie 2.0.? U zult zich misschien afvragen: “Oktober? We zitten toch niet in de
vastentijd?” U heeft volkomen gelijk!
Begin dit jaar hebben wij in maart en april de jaarlijkse Vastenaktie gehouden. Echter het
coronavirus gooide voor ons allen roet in het eten. Activiteiten, - zoals de Vastenmaaltijd en
de M.O.V.-viering met het Afrika-Engakoor, - konden geen doorgang vinden.
Wat wij als pastores en leden van de M(issie) O(ntwikkeling) en (V)rede-werkgroep van de
Franciscusparochie heel jammer vinden, is dat wij minder geld konden ophalen voor onze
goede doelen. Natuurlijk, allemaal héél begrijpelijk in deze moeilijke tijd. En wij zijn er óók
nog niet. Nog steeds waant het coronavirus rond en worden mensen slachtoffers van deze
ziekte. Wij leven met hen mee! Maar ondanks dat willen wij de mensen in Kenia, Malawi en
Roemenië niet in de steek laten. Wij weten reeds jaren hoe belangrijk onze ondersteuning is
en wat voor goed werk ermee gedaan wordt.
In 2019 hebben wij bijvoorbeeld in Zambia een waterproject ondersteund van de stichting:
‘Jacana’. Met 1400,- euro hebben wij vorig jaar dit project ondersteund en daarmee ons
steentje bijgedragen om 7360 mensen van water te voorzien.
Omdat wij weten dat onze financiële steun goed terecht komt, willen wij wederom uw
aandacht vragen voor de projecten die wij met de Vastenaktie 2.0. zullen ondersteunen.
Dank voor uw bijdrage!
Projecten Vastenaktie 2.0.
1. Uitbreiding school in Ogembo (Kenia).
Als Vastenaktie willen wij de mensen in Ogembo van harte ondersteunen
met een bijdrage van € 3.000,2. Lesmateriaal voor basiseducatie van volwassenen in Misuku (Malawi)
Dit project kost € 3.250,3. Renovatie van de eetkamer in het verpleeghuis Sint Martinus in Oradea en een
nieuwe wasdroger voor het verzorgingshuis St. Antonius in Margita.
Beide projecten in Roemenië willen wij vanuit de Vastenaktie met een
bedrag van € 3.000,- ondersteunen.
Uw financiële bijdrage voor de Vastenaktie kunt u storten op rekeningnummer:
NL13RABO0327494131 t.n.v. Franciscus-parochie Asten-Someren
inzake MOV, Vastenaktie 2.0.
Ook kunt u de bijdrage in een enveloppe inleveren op de volgende locaties:
* Someren-Eind: Gemeenschapshuis ‘de Einder’ bij de zaterdagavondviering
of in de brievenbus van Haspelstraat 21
* Someren-Dorp: Lambertuskerk bij de zondagsviering
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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

HERVATTEN MISSEN
In vervolg op eerdere berichten kunnen we u mededelen dat vanaf 24 oktober de
zaterdagavondvieringen zijn hervat.
Wel kunnen er maximaal 30 bezoekers worden toegelaten vanwege de huidige Coronaregels.
U gelieve zich uiterlijk aan te melden voor zaterdag 12.00 of u aanwezig wilt zijn.
Aanmelden bij Nelly van Houts 06-17482545.
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
06-13465924
492990

Bereikbaarheid parochie/pastorie 06-17482545
Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts

Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

495993

Francesca Boomsma

Boerenkamplaan 127 06-29042124

Communie

Els van de Eijnde

Kleijnaartstraat 16

Vormsel

Toos Maas
Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333

Sluis X111

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Loonhof 13
Haspelstraat 18

471056
06-17054531

Kinderkoor
Gospelkoor

Koren
Gerry Jansen
Erica Verhees
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06-54972252

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Coördinatie kosters

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

OPENINGSTIJDEN KERKHOF
Zomer 9.00 - 20.00 uur.
Winter 9.00 - 17.00 uur.
AFVAL KERKHOF
Groenafval van het kerkhof in de daarvoor bestemde groenbak deponeren. Het is niet de
bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.
Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. in de afvalbak.
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
Voor de uitvaartdienst in de kerkruimte van de Einder neemt men contact op met pastoor
Scheepers: 0493-691315 pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
De collecte van een uitvaart is altijd bestemd voor de parochie. Hieruit worden 3 Heilige
missen gedaan namens de parochie. Het herdenkingskruisje komt te hangen in de sacristie en
kan na de eerstvolgende allerzielenviering meegenomen worden.
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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:
• Van het gas af;
• Stichting Liever in Lierop;
• Rehabilitatie Lieropsedijk;
• BuitenBeter-app;
• Digitale schaduwraad.
Van het gas af
In het klimaat akkoord is vastgelegd dat de uitstoot van CO2 met 95% moet zijn verlaagd in
2050. Om dit te bereiken dienen alle fossiele brandstoffen vervangen worden door duurzame
bronnen. Iedereen gaat dit merken. De gemeente gaat er over nadenken hoe we hier naar toe
kunnen werken. Er is nog veel onduidelijk. Welke alternatieve energiebronnen zijn er te
gebruiken, wind, zon en mogelijke nieuwe energiebronnen. Welke transport middelen
gebruiken we daarvoor, leidingen die er nu liggen of komt er totaal iets nieuws. Er wordt nu
gedacht over koppelkansen tussen het glastuinbouwgebied en de kern Someren-Eind. Dit
moet nog allemaal onderzocht worden en het het is totaal niet duidelijk hoe de overgang van
het gas naar een duurzame warmte voorziening gaat
verlopen. Dit is ook afhankelijk van de politieke
keuzes die gemaakt gaan worden door de landelijke
en de lokale politiek. Want wie gaat dat allemaal
betalen?
Maar de gemeente gaat er over praten om een visie
op te stellen wat de mogelijkheden zijn om aan het
klimaatakkoord te kunnen voldoen.
Wat wel duidelijk is dat er direct flink bespaart kan
worden op de warmte vraag door het huis waarin je
woont te isoleren. Je bespaart dan direct op de
stookkosten en je bent voorbereidt op de toekomst.
Stichting Liever in Lierop
Deze stichting heeft het initiatief genomen om in een pand aan Laan ten Boomen 30 in
Lierop 12 personen te huisvesten met een verstandelijke, lichamelijke, psychische of
meervoudige beperking.
Iedere bewoner heeft zijn eigen
wooneenheid met sanitair, maar waar als
een gezin samen wordt geleefd en een
huishouden gevoerd. De bewoners
worden er verzorgd en begeleid door een
vast team van betrokken medewerkers
die hun welbevinden en ontwikkeling
centraal stellen.
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
gemeenschapslijst@chello.nl

Ouders besturen de organisatie, maar worden ontlast van de dagelijkse zorg. Het wonen gaat
bekostigd worden uit de opbrengst van de huren en de zorg uit de PGB’s.
Hiertegen zijn bezwaren binnen gekomen vanuit de buurt die zich vooral richten
verkeersoverlast, overlast door de bewoners en aantasting van het historisch pand. De
gemeenschapslijst vindt dit een goede ontwikkeling en heeft hiermee in gestemd. Wel zijn
enkele voorwaarden opgenomen om het uiterlijk van het pand niet te veel te veranderen. Maar
hier gaat monumentencommissie over.
Rehabilitatie Lieropsedijk
Volgens de onderhoudsplanning wegen zou dit jaar de Lieropseijk vervangen worden. Het
gaat om de rijbaan en het fietspad van de Lieropsedijk, gelegen tussen de Provincialeweg en
de Loovebaan.
De kwaliteit van de weg is zodanig dan het niet noodzakelijk is om de weg dit jaar te
vervangen. Het project wordt daarom uitgesteld van 2020 naar 2021.
Het is de bedoeling dat het project wordt uitgevoerd voor 31 december 2021 en dat er een
verkeersveilige Lieropsedijk ontstaat voor voldoende ruimte voor zowel bomen als kabels en
leidingen.
•
rijbaan 6 meter breedte
•
60 km/uur
•
versterkte bomenstructuur
•
handhaven knotlinden ter hoogte van 28a
(een van de oudste bomen van Someren)
•
een geheel nieuw fietspad van 3 meter
•
aanbrengen van fietspadverlichting
De omwonende worden actief betrokken bij de
plannen
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.
Digitale 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 27 oktober om 20:30 uur. In verband met de COVID-19 deze keer digitaal via
Microsoft Teams. Via het bestuur kun je vragen naar de link, waarna je deel kunt
nemen aan de vergadering. Stuur in dat geval een e-mail naar: w.swinkels65@gmail.com
Voor reacties:
Bart de Groot 06-22950343
Daan Velings 06-53899941

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

De Dorpsondersteuner
Dag van de Mantelzorg: Verras een mantelzorger in Someren!
Op 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg. De werkgroep Mantelzorg
Someren geeft aandacht aan deze dag door mantelzorgers te verrassen. Ken je een
mantelzorger waarvan je vindt dat hij of zij als waardering een presentje verdient? Meld haar
of hem aan voor deze speciale dag. Denk naast een volwassene, ook aan een jongere.
Aanmelden kan tot en met 31 oktober bij Onis Steunpunt Mantelzorg via e-mail
m.lenders@oniswelzijn.nl of 0493-441253.
Mocht u vragen of zorgen hebben als mantelzorger, deel deze gerust met Marianne van
Steunpunt Mantelzorg of met Cindy de Dorpsondersteuner. Vaak helpt dit en lucht het op.
Automaatje
De op 14 oktober aangekondigde corona maatregelen hebben ook gevolgen voor AutoMaatje.
Vanaf nu rijdt AutoMaatje tijdelijk alléén voor medisch noodzakelijke ritten.
Heeft u vragen daarover, bel dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur met 0493 44 12 66
Zorgen voor de buurman
In tijden van corona is het extra fijn dat we met elkaar een oogje in het zeil houden. Hoe gaat
met die buurman zonder kinderen? Hoe gaat het met de mevrouw die tegenover mij woont?
Bel gerust een keertje aan en vraag ernaar. Hou je aan de RIVM-regels:
- blijf bij klachten thuis en laat u testen
- houd 1,5 meter afstand van anderen
- was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog
Even informeren wordt vaak wel op prijs gesteld. En als er hulp nodig is, wordt dit nu ook
makkelijker gevraagd!
Praatje
Voor veel mensen veranderen door corona hun dagelijkse bezigheden. Voor veel ouderen
verdwijnen nu de hoogtepunten van de week. Zij missen die momentjes extra.
Heeft u juist nu behoefte aan een praatje? Laat het Cindy weten.
Omgekeerd, u zou wel iemand hiermee willen helpen? Ook dan laat het Cindy weten.
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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Corona stopt bij jou!
GGD start campagne om coronaregels te blijven volhouden
De GGD Brabant-Zuidoost start met de huis-aan-huiscampagne Corona stopt bij jou.
Met deze campagne wil de GGD alle inwoners in de regio helder informeren over de
basisregels tegen corona maar wil vooral ook iedereen aanmoedigen om deze te blijven
volhouden.

(fotografie: Marli Eggelaar)
Foto van Marienne van Dongen die folder inkijkt. Onderschrift:
Vers van de drukpers; Mariënne van Dongen, voorzitter van de GGD Brabant-Zuidoost en
tevens wethouder van de gemeente Veldhoven, leest de folder die deze week in de hele regio
huis-aan-huis verspreid wordt. “Het is belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen bij
klachten. Zeker nu het aantal besmettingen weer stijgt, willen we daar graag bij helpen. In de
folder staat wanneer je je moet laten testen, hoe het testen werkt en wat je zelf kunt doen om
corona te voorkomen. Veel plaatjes, weinig tekst. En -speciaal voor onze regio met veel
internationals- in zes andere talen beschikbaar. Want alleen samen krijgen we corona onder
controle.”
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Corona stopt bij jou
Met deze campagneboodschap wil de GGD Brabant-Zuidoost alle bewoners van de regio
aanmoedigen om de belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen tegen corona te blijven
volhouden. Juist nu het aantal besmettingen weer sterk stijgt, is dat heel belangrijk. Voor
iedereen, van jong tot oud, geldt: volg de regels, voor jezelf en voor elkaar, want, corona stopt
bij jou! Alleen zo krijgen we samen corona onder controle. Hoe je dat doet lees je in een
speciale campagnefolder. Deze wordt vanaf deze week huis-aan- huis verspreid in de hele
regio.
Website met informatie en uitleg in verschillende talen
Over corona en alle regels is veel informatie te vinden. Toch merkt de GGD dat deze
informatie niet voor iedereen makkelijk toegankelijk is. Ook tijdens gesprekken bij
bijvoorbeeld het bron- en contactonderzoek merkt de GGD dat de regels niet altijd bekend of
helder zijn. Mensen gaan bijvoorbeeld te vroeg uit quarantaine bij een negatieve testuitslag of
(her)kennen de klachten waarmee ze getest kunnen worden niet. De GGD heeft deze
informatie daarom gebundeld.
In de huis-aan-huisfolder staat informatie over het testen en, de hygiëneregels. De informatie
is overzichtelijk en kort met heldere illustraties. Op de website van de campagne
www.coronastoptbijjou.nl staat aanvullende informatie. Ook is daar de campagnefolder in 6
verschillende talen beschikbaar; Duits, Engels, Pools, Roemeens, Turks en Arabisch.

Geen lichtjestocht in 2020

In verband met de corona situatie en richtlijnen hieromtrent, kunnen wij helaas de
lichtjestocht niet organiseren zoals we dat al verschillende jaren rond de opening van de
Kerststal gewend zijn.
We kunnen de vereiste afstand tijdens de tocht en bij terugkomst op het Einderplein niet
handhaven. Ook de richtlijnen kunnen nog verder aangescherpt worden, waardoor de tocht
niet georganiseerd mag worden.
De organisatieDorpsraad Someren-Eind en
Stichting Einderplein en Kerststal
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1 DECEMBER ALGEMENE VERGADERING
Hoewel we voorbereid waren op het houden van de Algemene Vergadering op 27 oktober,
moeten we, vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen, deze toch verzetten. We hopen
dat we op dinsdag 1 december a.s. alsnog de Algemene Vergadering kunnen houden. Indien
dat dan ook niet mogelijk is, zullen we de Algemene Vergadering digitaal organiseren.
Uiteraard houden we iedereen op de hoogte.
GEEN PRINSENBAL EN ONDERONSJE
Wellicht ten overvloede maar omdat er geen prinsenpaar wordt onthuld dit seizoen, gaan het
Onderonsje en het Prinsenbal niet door in november.
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Een waar gebeurd verhaal.
Vroeger woonde in Deind in “De Nieuwe Parochie” een heel mooi meisje, samen met haar
vader. Omdat de vader Nol heette noemde iedereen haar Anneke van Nullleke.
Anneke was een goei meiske maar ’t was er een die ge “met ’n dubbele lijn moest rijden en de
stang in de bakkes”, zoals ze dat vroeger zeiden.
Omdat Anneke zo veel geld had “as ge mee oew haand in oew gat kaant gooien”
met andere woorden mer z’n tweeën leid je meer armoede dan alleen en daarom ging Anneke
veel langs de deuren om een boterham of wat centjes te vragen.
De veldwachter beschuldigde haar van landloperij en zei er bij de Rechtbank ook nog bij dat
ze zich ophield me’t jong mansvolk. “Todden en knappe meiden blijven overal aan hangen”
had hij er nog bij gezegd.
Anneke moest van de Rechter twee maanden de gevangenis in en de burgemeester van
Someren had er voor te zorgen dat ze netjes in Den Bosch werd afgeleverd. Maar in die tijd
was er nog geen openbaar vervoer, dus dat moest toen nog te voet. Er waren destijds in
Someren twee veldwachters, één ’n jonge, nog knaope, struise kerel, en de andere was een
oudere met een vrouw en drie kinderen.De burgemeester dacht bij zichzelf: “Ge moet de kat
niet op het spek binden” en gaf de oudere veldwachter de opdracht om Anneke naar Den
Bosch te brengen en gaf voldoende geld mee om ’s nachts te kunnen overnachten. Onderweg
maakte Anneke veel haast om met mooie praatjes de veldwachter om te praten haar naar huis
te laten gaan, probeerde telkens om hem een kusje te geven maar niets lukte. Tegen de avond
waren ze pas tot in de buurt van Veghel gekomen en werd besloten om ergens een slaapplaats
te zoeken.
Omdat de veldwachter liever het geld spaarde wat hij van de burgemeester had meegekregen
zochten ze een schuur op waar ze in het hooi zouden overnachten.
Toen de politie-agent in slaap was gevallen pakte Anneke handig alle geld uit zijn zak en was
verdwenen op weg terug naar Someren. Daar kwam ze tegen de morgen weer aan maar
verdween met haar moeder ergens naar een dorp in Limburg Zij heeft nhaar gevangenisstraf
nooit uitgezeten.
Remy Lammers.
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