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Nummer 11 

December 2020

 

 
      

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.  

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 10 december. 

Daarna 21 januari, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/


2 

 

 

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 

         

 
AANMELDEN MISSEN 

Vanwege de huidige Coronaregels worden er maximaal 30 bezoekers toegestaan. 

Aanmelden bij de ingang. Vol is vol. 

Wilt u verzekerd zijn van een plaats dan aanmelden bij Nelly van Houts 06-17482545. 

 

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 06-13465924  

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 

Francesca Boomsma  Boerenkamplaan 127 06-29042124  Communie 

Els van de Eijnde   Kleijnaartstraat 16  06-54972252  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 

Erica Verhees   Haspelstraat 18 06-17054531  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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.V.V. Someren-Eind 

 

Wij willen vanaf deze plaats iedereen bedanken die op op  onze vereniging gestemd hebben 

van de RABO/CLUBSUPPORT. Het heeft weer een mooi bedrag opgebracht.  

BEDANKT. 

 

Bestuur van de Katholieke Vrouwen Vereniging. 

 

 

 

 

 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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: 

• Programmabegroting 2021 – Reactie van de Fractie; 

• BuitenBeter-app. 

 

Programmabegroting 2021- Reactie van de Fractie. 

 

Wat willen we bereiken en wanneer zijn we tevreden? 

Dat zijn grote vragen met grote opdrachten. Onder andere een veilige, gezonde leefomgeving 

en aantrekkelijk wonen staan aan de basis van welzijn en geluk.  

 

Verantwoord om gaan met financiën 

Door verantwoord om te gaan met financiën en kritisch te bekijken waar we kunnen 

bezuinigen en/of belastingen te verhogen wil de Gemeenschapslijst belangrijke voorzieningen 

zoals verenigingen, gemeenschapshuizen, de bibliotheek, zwembad (en vul maar verder aan) 

overeind houden. Dat zijn lastige keuzes die soms offers vragen en waarvan de resultaten van 

in de toekomst liggen. Niet leuk, wel nodig. 

 

Buitengebied 

Zoals eerder vermeld al eeuwenlang het domein van 

agrariërs en meer en meer de plek voor toeristen, 

recreanten en horecagelegenheden. Woongenot voor 

burgers, nieuwe locaties voor bedrijven en van steeds 

groter belang het opwekken van duurzame energie. De 

Gemeenschapslijst is trot op onze boeren en natuur. De 

nieuwe activiteiten dienen wat ons betreft rekening te 

houden met beiden.  

 

Leefbare en levensvatbare kernen  

Dat de Gemeenschapslijst zich al jaren zorgen maakt 

over de toekomstige leefbaarheid van de kleine kernen 

is geen geheim. We zullen veelvuldig onze stem laten 

horen over zaken die essentieel zijn voor het 

voortbestaan van onze kerkdorpen. Samen maken we 

ons sterk voor behoud van bijvoorbeeld basisscholen, primaire zorg- en boodschappen en ook 

ons verenigingsleven is van groot sociaal belang. Daar zullen we voor blijven vechten.  

 

Een levendig centrum en een levendig hart voor elkaar 

De Gemeenschapslijst maakt van zijn hart geen moordkuil en is vaak duidelijk in zijn 

bewoordingen. Met betrekking tot de centrum visie is het tijd om knopen door te hakken. Niet 

van alles een beetje maar echt goed kijken naar wat wil de (toekomstige) klant wil. Wat ons 

betreft een autovrij gebied rondom het Wilhelminaplein voor horeca en winkels. We zetten in 

op nostalgische panden, karakteristieke wegen en niet te vergeten de prachtige laanstructuren. 

 

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

gemeenschapslijst@chello.nl  
 

Achterban vergadering 

Natuurlijk staat de Gemeenschapslijst garant voor veel meer. Kom je naar onze schaduwraad 

dan zul je o.a. vernemen dat er weer gecrost mag worden bij MAC Lierop. Praat mee, deel je 

enthousiasme en je zorgen. 

 

         
 

Samen voor Someren 

We kunnen er niet meer omheen. Het 

Coronatijdperk is een feit en legt een 

enorme druk op onze schouders. Sociaal, 

emotioneel èn economisch. Laten we naar 

elkaar om blijven kijken, zeker nu de 

dagen kort en de avonden lang zijn. We 

worden nu op de proef gesteld maar ons 

geduld zal worden beloond. Laten we 

daarop vertrouwen!  

De Gemeenschapslijst  

 

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!  

De Schaduwraad vindt altijd plaats op een dinsdag om 20.30 uur. Kijk op 

www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl voor de exacte data. 

 
Voor reacties:   Informatiebulletin november 2020 

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    
Stef Kornuijt 06-40441288   

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

Mooie acties in deze moeilijke tijd 

 

Kaartenactie door Someren Geraakt, Samen voor Someren en Gemeente Someren. Iedereen 

kreeg een kaart in de bus met het doel een ander een hart onder de riem te steken. Heb jij die 

van jou al verstuurd naar iemand? 

 

Stichting Van Harte Samen organiseert in de december maand een mooie activiteit. De rest 

van het jaar koken ze gezond en eten ze samen zo’n één keer in de maand. Zij creëren 

mogelijkheden voor kwetsbare mensen in onze samenleving, die zelfstandig (willen) wonen, 

moeilijk de deur uit gaan, weinig mensen ontmoeten en/of eenzaam zijn elkaar en anderen te 

ontmoeten. Wij zetten ons in voor kwetsbare mensen die zelfstandig (willen) wonen, moeilijk 

de deur uit gaan, weinig mensen ontmoeten en/of eenzaam kunnen zijn. 

 

Pietenjacht in Sinterklaastijd. 

De dorpsondersteuners organiseren vanaf 6 december Twinkle twinkle.. met Sterren in 

navolging van de Berenjacht en Pietenjacht. Samen zoeken, samen bewegen, juist nu het wat 

kouder en donkerder wordt. 

 

Leerlingen van Basisschool de Vonder maken een werkje speciaal voor Eindse mensen die 

een lichtpuntje kunnen gebruiken. Dit in samenwerking met de Dorpsraad omdat de 

lichtjestocht dit jaar ons geen licht kan brengen.  

 

Kerststallen 

Zoals jullie al wel weten hebben we op het Einderplein en in de Lambertuskapel aan de 

Brugstraat ieder jaar een mooie kerststal staan. Deze zijn zeker een bezoekje waard! Koppel 

er een gezonde wandeling aan vast en ga er fijn op uit! Wie weet zijn er op nog meer plaatsen 

kerststallen te vinden?! 

 

Website Someren-Eind 

Kijkt u ook wel eens op de website www.someren-eind.nl ? Hier vindt u de lokale gegevens 

van verenigingen en voorzieningen in ’t Eind. Mist u gegevens? Laat het weten. Ook kunt u 

hier de activiteiten voor Someren-Eind op de kalender laten plaatsen. Geef door aan 

dorpsraad@someren-eind.nl 

 

Hulp! 

Voor bijna iedere hulpvraag is wel een passende oplossing. Soms direct, ooit via een omweg. 

Schroom niet om uw vraag te stellen, vooral niet in deze lastige coronatijd! Ook voor een 

gezellig praatje mag u me altijd bellen. Zeker ook nu elkaar ontmoeten niet meer vanzelf gaat.  

 

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
about:blank
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1 DECEMBER DIGITALE ALGEMENE VERGADERING 

Zoals eerder aangegeven, nu de corona-maatregelen het nog niet 

toelaten, wordt de Algemene Vergadering op 1 december digitaal 

gehouden.  

 

Dat betekent dat alle genodigden kunnen deelnemen aan de vergadering via hun telefoon of 

computer. Het is daarvoor nodig om je op 1 december in Teams aan te melden via de 

verstuurde link. Alle buurtschappen en groeperingen hebben hiervan inmiddels het 

emailbericht ontvangen. Mocht je de link niet ontvangen hebben, stuur dan voor 1 december  

19:00 uur een appje naar 06-48773160 met jouw emailadres. Dan zorgen we ervoor dat je de 

link ontvangt. 

  

     
Lieve mensen, 

 

Het jaar 2020 loopt al weer naar het einde toe. Een jaar dat we nooit meer zullen vergeten. 

Het Coronavirus legde ons land voor een groot gedeelte plat en velen verloren hun geliefde 

door het virus. 

Ook in ons durpke kwam het leven tijdens de intelligente lockdown tot stilstand. Dingen die 

voorheen normaal waren, mochten niet meer en dan weet je ineens hoe goed we het hadden en 

wat we misten. Ook in de mooiste tijd van het jaar met Sint, Kerst en Nieuwjaar, zal het 

anders zijn, minder gezellig. We zullen de warmte van elkaar missen. 

Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. Het gaat goed komen. Er komt binnenkort een 

goedwerkend vaccin op de markt en onze dokters begrijpen het virus steeds beter. Dus, nog 

even doorzetten. 

Wat trouwens wel doorging was de Rabobank Clubsupport. Fijn dat de Rabobank onze 

verenigingen zo goed steunt in deze, voor alle verenigingen, moeilijke tijd. Dank daarvoor. 

U ook bedankt voor de steun aan onze stichting, Stichting Einderplein en Kerststal Someren 

Eind. Ondanks dat het wat lastiger was om ons te vinden bij het stemmen en niet iedereen, 

waaronder ikzelf, handig is met de computer, heeft u toch weer massaal op ons gestemd. Daar 

zijn wij en onze vrijwilligers trots op en dankbaar voor. We zullen het goed gaan besteden 

waarbij we vooral de kinderen van Dend, die dit jaar de lichtjesroute moeten missen, niet 

zullen vergeten. Gelukkig zal onze kerststal wel te bezoeken zijn. 

Lieve mensen, zorg goed voor uzelf en elkaar en houdt hoop op de toekomst. Het komt goed. 

 

Met vriendelijke groet, 
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GEEF OM ELKAAR 

GOED DOEN !  DOET GOED! 

 

Wij zijn voorgaande jaren  een inzamelpunt geweest vanuit Someren Eind bij de actie samen 

voor de voedselbank. Het is meer dan ooit nodig daarom hebben wij besloten dit jaar, 

uiteraard coronaproof, weer in te gaan zamelen.  

Geen ver van mijn bed actie maar voor de mensen in Brabant die het moeilijk hebben.  

 

De inzamelactie is van 07 tot en met 19 december en inleverpunt is dit jaar AMBACHTEN 

9 SOMEREN, ingang zijde EXSSOM  

 

Inlevertijden : werkdagen in de avond van 18.30 tot 20.00 en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 

 

Wat mag je inleveren?  

We vragen lang houdbare producten zoals koffie  (voor filtermachines) thee, soep , rijst, 

pasta, pastasaus , zoet beleg en lang houdbare melk. 

Producten bij voorkeur niet in glas verpakt. 

 

Via supermarkt Attent Theo Bosch in 

Someren Eind  kunnen ook pakketjes 

afgehaald of via ons besteld worden.  

Voor slechts €8,- voor een basispakket met 

7 producten steun je dan de voedselbank. 

 

 

DOEN JULLIE MEE? 
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KOM JIJ OOK JE SCHOENTJE ZETTEN? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo lieve kinderen van Someren-Eind, 
 
Sinterklaas is weer naar Nederland gekomen en bracht ook een bezoekje aan onze burgemeester.  
Maar zoals jullie in het Sinterklaasjournaal hebben kunnen zien werkt ook Sinterklaas thuis. 
Wel mogen alle kinderen van Someren-Eind van 0 jaar t.m. 9 jaar de schoen komen zetten, zodat de 
Pieten die kunnen vullen. En natuurlijk mogen de tekeningen en knutselwerkjes niet ontbreken. 
 
Op vrijdag 27 november tussen 16.30 en 18.30 uur kun je de schoen met tekening of knutselwerkje 
komen zetten, aan de deur bij gemeenschapshuis de Einder.  
Op zondagmorgen 29 november kun je de schoen dan weer op komen halen. Wie weet zit er een 
verrassing in. 
 
Met de gemeente is afgesproken om de kinderen gespreid te laten komen en ook het verzoek aan de 
ouder / begeleider om een mondkapje te dragen. Daarvoor hebben we een tijdschema gemaakt. 
 

Schoen zetten Achternaam op alfabet Schoen uithalen 

vr. 16.30-17.00 A t.m. F zo. 10.00-10.30 

vr. 17.00-17.30 G. t.m. M zo. 10.30-11.00 

vr. 17.30-18.00 N t.m. S zo. 11.00-11.30 

vr. 18.00-18.30 T t.m. Z zo. 11.30-12.00 

 

Hou voor de laatste informatie onze Facebookpagina Stichting Sint Nicolaascomité Someren Eind in de gaten. 

 

Kom jij ook? 
 

int-Nicolaascomité Someren-Eind 
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Ter vergelijking, 2e Wereldoorlog – en nu Coronatijd.  

 

Omdat wij de 2e Wereldoorlog nog hebben mee gemaakt wordt vaak aan ons gevraagd of die 

tijd van toen  te vergelijken is met nu, de situatie in de Corona-crisis, waar heel veel 

beperkingen ons worden opgelegd of aanbevolen. 

Als je daaraan niet voldoet krijg je zelden een boete maar tijdens Wereldoorlog 2 werd je 

opgepakt en naar een concentratiekamp gebracht waar je zelden van terug kwam. 

 

Nee, die tijden zijn niet met elkaar te vergelijken. In de tweede Wereldoorlog werden wij 

bezet door de Duitse Nazi’s onder Adolf Hitler. Deze had één van zijn generaals, Seys 

Inquart, aangesteld als zijn commandant over heel Nederland. Alle besturen van gemeenten – 

provincies - evenals het landsbetuur werden ontslagen en daarvoor in de plaats kwamen 

Duitse Nazibonzen. 

 

Omdat in Duitsland zo ongeveer alle mannen werden opgeroepen om in militaire dienst te 

komen kwam daar een enorm gebrek aan arbeidskrachten en moesten hier in Nederland al 

spoedig alle jonge mannen tussen 18 en 22 jaar zich melden voor de “Arbeitzeinsatz” en naar 

Duitsland gaan werken, in de fabrieken om oorlogsmateriaal te gaan maken en ook werden ze 

wel bij boeren te werk gesteld want de voedselvoorziening moest daar door gaan. 

Heel veel  Nederlandse mannen deden dat niet en doken onder. Wat later werden de mannen 

tussen 18 en 35 ook verplicht in Duitsland te gaan werken maar ook die weigerden en doken 

onder. Degenen die hier in de voedselvoorziening werkten kregen echter een zgn. 

‘”Ausweisz”. 

 

Regelmatig hielden de “”Deutsche Polizei” samen met “SS-troepen” hier grote razzia’s om 

die onderduikers op te sporen. Als ze mannen vonden werden die zonder pardon mee 

genomen en naar Duitsland vervoerd, ook de mensen die de onderduikers in huis hadden 

genomen. Maar die kwamen in concentratiekampen terecht waar ze meestal werden 

vermoord. Iedereen was daar erg bang voor. 

 

En zo waren er door de Duitse bezetters vele regels vast gesteld waar iedereen zich aan moest 

houden. Er werd zelfs door “Der Höhere – SS, Und Polizeiführer” Gen.Rauter een 

standgerecht ingevoerd dat onmiddellijk van kracht werd. Een standgerecht is dat iemand, die 

is opgepakt, zonder vorm van proces, voor het vuurpeleton wordt gezet en doodgeschoten. 

 

Je begrijpt dat dit een heel andere tijd was dan nu de Corona-tijd. Deze tijd heeft te maken 

met een wereldwijde besmettelijke ziekte en de regels die gemaakt worden door de regering 

zijn gemaakt om uitbreiding van deze ziekte te voorkomen. 

Evengoed geen leuke tijd. 

                                                                                      

Remy Lammers. 
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Twinkle twinkle……  

De donkere dagen komen er weer aan. Een tijd waarin we (meer dan ooit) zoeken naar 

lichtpuntjes. Hoe mooi is het om die te zoeken en te vinden in je eigen buurt? Daarom 

organiseren de dorpsondersteuners in Asten en Someren een zoektocht naar sterren in de 

vorm van een wandeling.  

 

Een lichtpuntje voor een ander 

Door een ster voor je raam te hangen of in je tuin te plaatsen, geef jij de deelnemers een 

lichtpuntje. Grote, kleine, versierde, witte, gekleurde, verlichte sterren: alle soorten en maten 

zijn welkom.  

 

Warmte en gezelligheid 

“We organiseren dit in navolging van de Berenjacht en de Pietenjacht. Elkaar lichtpuntjes 

geven en op zoek gaan naar de sterren die voor je schijnen. Het straalt gezelligheid en warmte 

uit, iets wat we allemaal kunnen gebruiken. Zeker in de donkere dagen van dit toch al 

moeilijke jaar”, licht Cindy Manders, een van de organiserende dorpsondersteuners, toe.  

 

Lichtpuntjes zoektocht 

Ga je samen met kinderen op zoek? In deze Samen ’t Eind en op www.oniswelzijn.nl staat 

een sterrenzoekblad dat je kunt downloaden. Daarop kun je invullen hoeveel sterren je al hebt 

gevonden.  

 

Meer weten? 

We starten na Sinterklaas, dus vanaf 6 december.  

Neem voor vragen contact op met 06 19221188 – Cindy Manders 

Kijk ook op onze facebookpagina:  

https://www.facebook.com/Twinkle-twinkle-103747411564767 
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Twinkle twinkle…. 
Wij gaan op Sterrenjacht  *  Doe jij mee?   

Als je in het dorp een ster tegenkomt, kleur je een ster 

succes ermee! 

 

 

 

 
 


