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Nummer 5 

Mei 2021

 

 
      

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 20 mei. 

Daarna 17 juni, 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/
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

Franciscusparochie          De locatie Someren-Eind is  

Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming       dagelijks bereikbaar op telefoonnr. 

Someren-Eind                                                               06-17482545 ( Nelly van Houts ) 

Bank NL14RABO01480.09.484           

Email: locatieraad.eind.4@gmail.com                          Secretariaat Franciscusparochie  

Pastoor Steijaert 0493-691315                                    Asten 0493-691315 

         

 

Eerste Communie 

Donderdag 13 Mei Hemelvaartsdag en zondag 16 Mei doen de kinderen de Eerste Communie. 

Deze vieringen zijn uitsluitend voor genodigden. 

 

Pinksteren 

Zaterdag 22 Mei om 18.00 uur Pinksterviering. 

 

Aanmelden vieringen 

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    

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990 

 

Bereikbaarheid parochie/locatie Someren-Eind  06-17482545  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

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 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 
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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 

 

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 Kapelaan van Overbeek in de 

gildekapel. Afspraken rondom de doop worden rechtstreeks met de pastoor gemaakt:0493-

691415   harold.van.overbeek@hetnet.nl 

    

HUWELIJKEN 

Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Kapelaan van Overbeek: 

0493-691415 harold.van.overbeek@hetnet.nl 

Wil men trouwen in de Lambertuskerk te Someren dan maakt men een afspraak met Pastoor 

Steijaert: 0493-691315 pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl 

 

UITVAART 

Voor de uitvaartdienst in de kerkruimte van de Einder neemt men contact op met Kapelaan 

van Overbeek: 0493-691415 harold.van.overbeek@hetnet.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. 

 

DOPEN IN SOMEREN-EIND 

Op zondagmiddag 27 juni en 25 juli 2021 is er de mogelijkheid om 

uw kind te laten dopen in Someren-Eind. Er zijn twee locaties waar u 

uw kind in Someren-Eind kunt laten dopen: in de kerkruimte van 

gemeenschapshuis de ‘Einder’ en in de Gildekapel Sint Lambertus. 

Wilt u uw kind laten dopen? Neem dan contact op met het secretariaat 

van de Franciscusparochie: secretariaat@rkfranciscus.nl  

of tel. 0493-691315.    
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Berichtje van kapelaan Harold van Overbeek 

 

Beste mensen, 

 

Van harte hoop ik dat het goed met u gaat!  

Vanwege het coronavirus is het laatste jaar voor ons allen een heftig jaar geworden met veel 

beperkingen, zieke mensen in onze omgeving en moest er afscheid genomen worden van 

dierbaren. En wij zijn er ook nog niet.  

De komende tijd vraagt nog steeds veel geduld en aanpassingen in het dagelijks leven.  

 

Ook in mijn pastorale werk heb ik te maken gehad, - en nog steeds, - met de nodige 

beperkingen; met mensen die getroffen werden (worden) door het coronavirus. Omdat ik in 

mijn pastoraat veel contact heb met oudere mensen is voorzichtigheid geboden. Enerzijds wil 

je er graag voor de mensen zijn in moeilijke en zorgelijke tijden, anderzijds is het fysiek 

afstand bewaren noodzakelijk om het coronavirus in te dammen.  

 

Omdat ik niet in Someren-Eind woonachtig ben en mijn pastorale aandacht moet verdelen 

over Ommel, Heusden, Someren-Heide en Someren-Eind moet ik vaak roeien met de riemen 

die ik heb. Toch is het belangrijk om te weten dat de zorg voor de zieken en ouderen in 

Someren-Eind een belángrijk onderdeel is van mijn pastorale werk.  

 

In de pastorale zorg ben ik beschikbaar voor iedere inwoner in Someren-Eind. Wanneer u, - 

om wat voor rede dan ook, - mij nodig hebt of graag wilt dat ik een keer op bezoek kom: 

schroom niet om met mij contact op te nemen. Ondanks het vele werk dat op mijn bordje ligt: 

ik beheer zelf mijn agenda en in elke agenda is ruimte te creëren. 

 

Voor de komende tijd wens ik u en uw dierbaren alle goeds toe en Gods + Zegen.  

Blijf gezond en denk aan elkaar! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Kapelaan Harold van Overbeek 

Marialaan 20 

5724AB, Ommel 

tel. 0493-691415 

harold.van.overbeek@hetnet.nl 
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Parochie H. Franciscus Asten-Someren 
Secretariaat:  Kerkstraat 4, 5721 GV Asten, 0493-691315  

 

      Bezoekadres:   
                                                                              Kapelaan A.Th.H. van Overbeek 

                   Marialaan 20,  5724 AB Ommel
                   tel. 0493-691415  

                                          harold.van.overbeek@hetnet.nl
  

 
 

         
                                                            20 april 2021 

betreffende: Vormsel Someren-Eind 2021 

datum: april 2021 

 

 

Beste ouders, beste jongens en meisjes in Someren-Eind, 

 

Vanwege de coronapandemie is in dit jaar alles anders. Er zijn allerlei beperkingen en 

maatregelen getroffen die het coronavirus moeten tegengaan. Hopelijk dat in de komende 

maanden de pandemie steeds meer onder controle komt door het stijgend aantal mensen dat 

gevaccineerd wordt. 

 

Momenteel zijn wij als Franciscusparochie aan het vooruit kijken naar de mogelijkheden in de 

komende maanden. Op vrijdag 25 juni 2021 zal om 19.00 uur het sacrament van het vormsel 

worden toegediend in gemeenschapshuis ‘De Einder’ aan de kinderen uit Someren-Eind die 

nu in groep 7 en 8 van de basisschool zitten of reeds in de 1ste klas van de middelbare school. 

Pastoor-deken Paul Janssen uit Deurne zal namens de bisschop van ’s-Hertogenbosch het 

vormsel komen toedienen.  

 

Wil je gevormd worden? Wilt u uw kind laten vormen? Alle info daarover ontvangt u te zijner 

tijd. U kunt uw kind opgeven vóór 1 mei 2021 bij:  

Els van den Eijnde: eijnde1969@kpnmail.nl 

 

De bijdrage die de Franciscusparochie vraagt voor het vormsel, - met de voorbereiding 

daarop, - is 75 euro.  Wanneer u vragen heeft omtrent de hoogte van dit bedrag kunt u met mij 

persoonlijk contact opnemen: 0493-691415. 

 

Begin mei zullen wij u verder informatie verstrekken omtrent het verloop van de 

voorbereiding op het vormsel. 

 

Mede namens Els groet ik u allen hartelijk, 

 

Kapelaan Harold van Overbeek 

pastoraal-verantwoordelijke voor Someren-Eind 
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Communie 2021 

 

Op 13 mei Hemelvaart en op Zondag 16 mei doen de kinderen uit groep 4 en 5 de 1e Heilige 

Communie om 13.00 uur in De Einder. 

Helaas kon vorig jaar de Communie niet doorgaan, maar nu gelukkig wel. 

De mis bijwonen is alleen toegestaan voor de ouders van de communicanten, omdat we dan al 

aan het maximaal aantal personen zitten. 

Op 13 en 16 mei gaan de communicanten rond 12.30 uur klein rondje door ons prachtige 

Someren-Eind lopen. 

We beginnen vanaf de Pastorie richting basisschool De Vonder, door Willem Alexanderlaan, 

Van den Eijndenlaan naar De Einder. We willen jullie vragen om langs de route te gaan staan 

om te zwaaien en/of te klappen. Uiteraard op gepaste afstand van elkaar. 

We maken er een mooie dag van. 

Groetjes Francesca Boomsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen ’t Eind bedankt de KVV Someren-Eind voor hun schenking. 
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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: 

• Aanstelling nieuwe Gemeentesecretaris 

• Werkzaamheden Steemertseweg 

• Einde coalitiesamenwerking  

• Raadsvragen Zummerse Zomerpret 

 

Aanstelling nieuwe Gemeentesecretaris  

Inmiddels is bekend geworden wie de nieuwe Gemeentesecretaris wordt van de Gemeente 

Someren. De keuze is gevallen op de Bossche Judith Koppers. Ze is op het moment van 

schrijven nog actief in de rol van manager voor de teams Communicatie, Veiligheid en het 

Bestuurssecretariaat bij MijnGemeenteDichtbij, de werkorganisatie voor de gemeenten Boxtel 

en Sint-Michielsgestel.  

 

Judith Koppers volgt Theo van Leeuwen op. Die per 3 mei 

2021 met pensioen zal gaan. Naast de aanstelling van Judith 

Koppers als opvolgster van de met pensioen gaande Theo van 

Leeuwen, heeft de gemeente inmiddels ook Piet Buijtels 

ingehuurd als extra ondersteuning voor het College van B&W 

in de rol van vervangend Gemeentesecretaris en adviseur van 

het gemeentebestuur. De Gemeenschapslijst heeft tijdens de 

raadsvergadering van 25 maart 2021 Raadsvragen gesteld 

omtrent de aanstelling van de heer Buijtels, die niet geheel 

vlekkeloos verliep. Concluderend kwam de beantwoording 

erop neer dat dhr. Buijtels tijdelijk de rol van adviseur en 

Gemeentesecretaris op zich zal nemen, om zodoende lopende 

zaken op een goede manier af te kunnen ronden en tevens om 

de werkdruk van het College wat te verlichten. 

Burgermeester Blok gaf bij de beantwoording aan dat deze op 

dit moment zo groot is dat er behoefte is aan extra hulp.  

 

Werkzaamheden Steemertseweg 

Op maandag 12 april 2021 is men gestart met ingrijpende wegwerkzaamheden aan de 

Steemertseweg, die onder het viaduct bij de A67 in Lierop doorloopt. De werkzaamheden zijn 

hard nodig en zullen tot en met augustus gaan duren. In die periode is de weg afgesloten voor 

het verkeer. Onduidelijk is vooralsnog of het om enkel gemotoriseerd verkeer gaat, of dat alle 

weggebruikers een andere route zullen moeten nemen. 

 

De oorzaak van deze onduidelijkheid ligt voornamelijk in de communicatie van de Gemeente 

Someren, die niet voor de eerste keer te wensen overlaat. Hierover heeft de Gemeenschapslijst 

tijdens de commissievergadering ruimte op 7 april vragen gesteld. Inwoners werden namelijk 

opgeschrikt door borden die de sluiting van de weg aankondigde, zonder daar verdere 

informatie over te krijgen. Pas zes dagen voor de start van de werkzaamheden werden 

aanwonenden en inwoners van de Gemeente Someren op de hoogte gesteld van de 

werkzaamheden middels berichten vanuit de gemeente.  

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 
 

De antwoorden van de portefeuillehouder riepen binnen de fractie van de Gemeenschapslijst 

echter nog meer vragen op. Zo leerde contact met het dorpsoverleg Lierop ons dat de 

wethouder niet helemaal juist was toen hij aangaf dat deze werkzaamheden via het 

dorpsoverleg gecommuniceerd zijn, en gaf de portefeuillehouder tevens aan dat de 

communicatie wat hem betreft voldoende is geweest, iets waar de Gemeenschapslijst het niet 

mee eens is. 

 

Hierom hebben wij Raadsvragen ingediend, om te achterhalen hoe, wanneer en wat er precies 

is gecommuniceerd en of de Gemeente in zijn handelen inwoners wel tijdig geïnformeerd 

heeft. Daarnaast vragen wij ons ook af of er door de Gemeente voldoende rekening is 

gehouden met de gevolgen van de afsluiting voor de bereikbaarheid van Lierop, de 

verkeersveiligheid van mensen en de gevolgen voor ondernemers. Antwoorden hierop volgen 

tijdens de raadsvergadering van 22 april.  
 

 

 

Einde coalitiesamenwerking 

De Gemeenschapslijst werd op woensdag 24 maart onaangenaam verrast. Na weken van 

intensieve gesprekken om (het vertrouwen in) de coalitiesamenwerking weer op de rit te 

krijgen, kreeg onze fractievoorzitter Bart de Groot eenzijdig eisen opgelegd waaronder de 

Gemeenschapslijst door kon als deel van de coalitie verder bestaande uit CDA Someren en 

PVDA Someren. De rest is inmiddels geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Omdat de overige 

coalitiepartijen het recht niet hadden om eenzijdig nieuwe ‘werkafspraken’ op te leggen en de 

fractie niet met alle eisen in kon stemmen, besloot de fractie unaniem om de eisen af te 

wijzen. 

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 
gemeenschapslijst@chello.nl 

 
 

Wat volgde tijdens de raadsvergadering op 25 maart was een motie-vreemd-aan-de-agenda. In 

deze motie werd in de praktijk gevraagd aan de raad om in te stemmen met een 

minderheidscoalitie van CDA Someren en PVDA Someren en werd steun gevraagd het 

coalitieprogramma verder af te werken. Deze steun aan het coalitieprogramma heeft de 

Gemeenschapslijst al vanaf het ontslag van onze wethouder uitgesproken en was dus ook geen 

probleem. De motie bevatte echter een groot aantal slordigheden omtrent het verloop van de 

gebeurtenissen die uiteindelijk leidden tot het stoppen van de samenwerking, waardoor onze 

fractie de motie niet kon steunen.  

 

De Gemeenschapslijst wilde graag deel uit blijven maken van de coalitie, onder dezelfde 

eerlijke voorwaarden als de overige partijen, zoals de partij ook in al die weken iedere keer 

duidelijk heeft gemaakt. Het uiteindelijke welles-nietesspelletje dat zich ook tijdens de 

raadsvergadering van 25 maart voltrok omtrent wie nu uit de coalitie is gestapt/gezet leidt af 

van hetgeen er uiteindelijk wel toe doet: de Gemeenschapslijst heeft zich al die weken 

ondubbelzinnig in hele heldere bewoordingen uitgesproken over verdere samenwerking in de  

coalitie; namelijk dat wij graag verder wilden. Bij de overige partijen was deze intentie echter 

op geen enkel moment zichtbaar, niet voor ons noch voor de buitenwereld. Dat het 

uiteindelijk is stukgelopen is vanuit bestuurlijk oogpunt treurig voor onze gemeente, maar 

door het stellen van ongewone en extra eisen hebben de huidige coalitiepartijen niet anders 

gedaan dan een breuk geforceerd.  

Voor verdere informatie omtrent het eindigen van de coalitiesamenwerking verwijzen we u 

graag naar onze Facebook-pagina waar onder andere het statement van de partij terug te lezen 

valt. 

  

Raadsvragen Zummerse Zomerpret 

In de zomer van 2020 heeft de Gemeente Someren bijgedragen aan het organiseren van 

festivals op het Wilhelminaplein onder de naam ‘Zummerse Zomerpret’. De kosten hiervan 

komen neer op ruim €20.000,-, die zijn gemaakt om het evenement coronaproof te maken en 

bevatten tevens voorbereidings- en uitvoeringskosten. Dit heeft bij onze fractie echter een 

aantal vragen opgeroepen, aangezien uit eerdere berichtgeving van het College bleek dat de 

gemeente enkel zou faciliteren bij de opzet van Zummerse Zomerpret, waar deze kosten lijken 

te duiden op een actievere rol. 

 

Daarnaast kunnen er vraagtekens gezet worden bij het succes van het evenement en kan men 

zich afvragen of het wel verstandig is om zo met belastinggelden om te gaan in financieel 

lastige tijden, op het moment dat de toegevoegde waarde van een evenement niet van dien 

aart is dat het ondersteuning vanuit de gemeente vereist. Tevens is het de vraag of andere 

evenementen in onze gemeente ook hebben kunnen rekenen op eenzelfde vorm van financiële 

steun vanuit de gemeente. Ook de antwoorden op deze raadsvragen zullen te vinden zijn na de 

raadsvergadering van 22 april 2021. 
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Digitale schaduwraad en andere vergaderingen 

Vanwege de coronamaatregelen is het op dit 

moment niet mogelijk om onze 

maandelijkse, drukbezochte, 

achterbanvergadering “de Schaduwraad” 

fysiek te organiseren. We weten dat onze 

achterbanleden dat erg jammer vinden. En 

dat geldt uiteraard ook voor onszelf. 

 

Wij zijn daarom genoodzaakt om onze 

achterbanvergaderingen digitaal te houden. 

Men kan dat live met ons vergaderen en 

spreken op hetzelfde tijdstip als anders, maar 

dan vanuit thuis. 

Hoe spijtig ook, maar het is het enige alternatief dat we op dit moment kunnen bieden. 

 

Je hebt daarvoor nodig: 

- Computer. Laptop, tablet of telefoon met bij voorkeur een camera(aansluiting) en 

microfoon(aansluiting) 

- Internetverbinding 

- En het gratis computerprogramma “teams” 

 

Als het programma eenmaal geïnstalleerd is, werkt het prima 

en wijst het zichzelf. 

Heb je er hulp bij nodig, laat het ons weten, en dan helpen wij 

je. We hechten er veel waarde aan om met de burgers in 

contact te blijven.  

 

Schaduwraad  

Vele onderwerpen worden 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, vanwege de meivakantie op dinsdag 18 

mei om 20:30 uur in Gemeenschapshuis de Einder (of indien nog niet mogelijk digitaal via 

Teams). 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:   Informatiebulletin mei 2021 

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   
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Oude beuk na 143 jaar geveld en als monument overgebracht naar de 

"Wilde Weide" aan de Bennenbroekstraat 

 
De 143 jarig beuk was niet meer te redden. De boom was aangetast door verschillende 

parasitaire schimmels. Op vrijdag 16 april 2021 is de beuk geveld en de stam ligt nu bij de 

"wilde weide aan de Bennenbroekstraat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stam heeft nog een sleutelrol in de natuur. Dood hout is onmisbaar als voedsel, verblijf- en 

voortplantingsplaats voor schimmels, paddenstoelen kevers enz, Ruim een tiende van alle 

soorten gebruiken dood hout hiervoor. 

Elk vervalstadium heeft zijn eigen flora en fauna. Vanuit dood hout komen veel 

voedingsstoffen via de bodem terug in de natuurlijke kringloop. 

 

Bij de stam komt een informatiebord over het afstervingsproces en het nut hiervan voor de 

natuur. 

 

 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Piet Vinken, telefoon 06-53936971 
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De Dorpsondersteuner  

 

Wellicht heeft u het elders al gelezen, vanaf 17 mei ben ik ook de dorpsondersteuner voor 

Someren-Heide. Mijn werk als dorpsondersteuner in Someren-Eind blijft hetzelfde. Ik blijf 

bereikbaar zoals nu. Dus voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, 

financiën, vervoer, of andere zaken kunt u me bellen of mailen. Maar ook als u zin heeft in 

een praatje, vooral in deze lastige tijd! 

 

AutoMaatje zoekt vrijwilligers 

Automaatje heeft meer dan 30 vrijwilligers klaar staan. Om aan de vraag te voldoen, zoeken 

we nog meer chauffeurs. Zeker ook chauffeurs uit Someren-Eind voor de mensen van 

Someren-Eind zijn erg welkom! Misschien interesse? Neem contact op met 

automaatje@oniswelzijn.nl of 0493-441266 voor meer informatie. 

 

Groene wijkboekje 

Sinds kort zwerft er een groen wijkboekje door Someren-Eind. Een boekje waarin we mogen 

schrijven, tekenen, dichten, enz. wat ons bezighoudt. Lekker positief! Leuk om te lezen, en 

fijn om een lieve boodschap door te geven…. Geef het door als u het heeft ontvangen! 

 

Grip op de Knip 

De economische gevolgen door de coronacrisis worden steeds duidelijker. Heeft de recessie 

financiële gevolgen voor je? Je bent echt niet de enige. Loop je rond met vragen als: 

- Hoe lang red ik het financieel nog? 

- Wanneer raakt mijn buffer op? 

- Ik heb uitstel van betaling gekregen maar geen afstel, hoe gaat dat dan? 

- Kan ik mijn rekeningen nog wel betalen? 

- Kan ik mijn kinderen nog wel geven wat ze nodig hebben? 

- Waar kan ik op besparen? 

 

Wij helpen jou GRATIS met: 

- Inzicht en overzicht 

- Meedenken in oplossingen 

- Persoonlijk advies 

 

Ook wanneer u het idee heeft dat uw situatie ernstiger is, neem dan gerust contact op.  

Daar zijn wij voor!  

Annelie, Henny en Eva - Onis Welzijn - 0493- 441234 of gripopmijnknip@oniswelzijn.nl 

 

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 
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Uitbreidingsgebied De Goede Vaart 

 

In het gebied aan het Vaartje is de gemeente bezig een uitbreidingsplan voor woningbouw te 

realiseren. Sinds voorjaar 2020 is de werkgroep wonen van de dorpsraad hierbij betrokken. In 

de 1e fase komen er starterswoningen, tweekappers en vrije sector woningen.  Met de 

gemeente is afgesproken dat gegadigden die via Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO) 

willen bouwen de voorkeur krijgen bij de kaveltoewijzing. In het kort samengevat betekent 

dat via gezamenlijke aanbesteding prijsvoordeel behaald kan worden. In de andere dorpen zijn 

hiermee positieve ervaringen opgedaan.  

De werkgroep heeft de interesse voor het CPO bouwen in beeld gebracht. Na een eerste 

oproep hebben er ruim 20 geïnteresseerden zich gemeld. Met name voor starterswoningen is 

veel belangstelling. Nadat iedereen een 1e en 2e kavelkeuze kenbaar hadden gemaakt is er een 

concept kavelverdeling gemaakt. Helaas werden er in december 2020 op laatste moment nog 

een tweetal bezwaarschriften ingediend waardoor alle plannen stilliggen. Dat is erg jammer 

voor degenen die zich aangemeld hadden.  

De werkgroep is echter niet stil gaan zitten maar bereid zich voor op het moment dat de 

bezwaren zijn afgewikkeld of nog mooier worden ingetrokken. Dat is erg belangrijk voor 

Someren-Eind om bv het leerlingenaantal voor de school op peil te kunnen houden, maar ook 

voor onze verenigingen.We hopen dat we binnen een paar maanden kunnen starten met 

woningbouw in de Goede Vaart. 

Het is nog steeds mogelijk om je aan te melden voor het CPO project voor een starterswoning, 

tweekapper of vrije sector woning. Dat kan via woneninsomereneind@gmail.com 

Ook eventuele vragen kunnen via dit mailadres gesteld worden. 

 

Werkgroep Wonen/ Dorpsraad Someren-Eind 

 

 

 

mailto:woneninsomereneind@gmail.com
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Contactgegevens van verenigingen en organisaties 

 

Soms krijg ik van organisaties het bericht dat zij de nieuwsbrief of het infobulletin WBTR die 

de vrijwilligerscentrale verstuurd niet ontvangen hebben. 

 

In de praktijk blijkt dat ik niet altijd de juiste contactgegevens heb van een vereniging of 

organisatie. Vaak heeft dit met een bestuurswisseling te maken. 

 

Wilt u zeker weten dat u alle informatie van de vrijwilligerscentrale blijft ontvangen, stuur mij 

dan een keer een update van de juiste contactgegevens. Ik zal controleren of deze 

corresponderen met wat er op mijn lijst staat en waar nodig aanpassen. 

 

Mocht u nu nog informatie krijgen terwijl u niet meer in het bestuur van de organisatie of 

vereniging zit, laat mij dit dan even weten, dan neem ik contact op met de 

organisatie/vereniging voor de juiste contactgegevens. 

 

Wilt u de juiste contactgegevens aan mij doorgeven? 

 

Met vriendelijke groet, 

Ria Kandelaars 

Onis Welzijn 

Vrijwilligerscentrale en Cursushuis 

r.kandelaars@oniswelzijn.nl 

(0493) 44 12 56 / 06-38266670 

 

Tip: 

Maak voor uw bestuur mailadressen aan met info@.... of voorzitter@..... 

 

Een andere mogelijkheid is: info.....@gmail.com, voorzitter....@hotmail.com (op de puntjes 

komt dan bijvoorbeeld de naam van de vereniging) enz. 

 

Bij een wisseling van het bestuur blijft het mailadres voor uw organisatie of vereniging altijd 

hetzelfde en hoeft u nooit meer een bericht te missen! 
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Onis gespreksgroep wereldse zaken  

Locatie bibliotheek Someren  

U staat nog midden in de wereld, heeft kennis en ervaringen opgebouwd.                          

U wilt deze behouden en gaat graag in gesprek met een ander over actuele hedendaagse 

onderwerpen?  

Het probleem is dan hoe bij elkaar uit te komen en met elkaar in gesprek te gaan?  

U bent niet de enige... er is zelfs een gespreksgroep opgezet.  

Deze groep bestaat uit 6-7 personen variërend van 70 tot 95 jaar en is met steun van Onis 

Welzijn opgestart in Someren.  

 

We richten dit jaar nog een groep op en u kunt hier aan deelnemen.  

We komen één keer per maand op een vast tijdstip bij elkaar.  

We bespreken gedurende anderhalf uur een zelfgekozen thema.  

Aan het einde van iedere bijeenkomst wordt gekeken wat het thema voor de volgende keer is. 

Zo heeft iedereen tijd om zich voor te bereiden en te verdiepen in het onderwerp.  

 

Onderwerpen die besproken zijn: 

Klimaatverandering n.a.v. de hete zomer; Herdenken. 75 jaar na de oorlog, hoe lang blijf je 

herdenken?; Immigratie en de bevolkingsgroei; De invloed van de media; De rol van de 

overheid.   

Zo maar wat voorbeelden, maar u gaat samen natuurlijk zelf invulling geven aan een thema.  

 

 

Locatie : de bibliotheek Someren, Molenstraat 12, 5711 EW Someren 

Tijdstip :  een vaste dag van de maand van 10.30 – 12.00 uur 

Start:  zo gauw het mogelijk is 

Bijdrage: kosten van de consumptie ter plaatse 

 

 

Benieuwd geworden? 

Bent u 70+, geïnteresseerd en wilt u hier meer over weten of deelnemen, neem dan contact op 

met: Onis Welzijn Marianne Lenders 0493-44 12 53  

of een van de dorpsondersteuners: 

Loes van der Weerden  06-24 84 45 36 

Cindy Manders  06-19 22 11 88 

Marieke Linders    06-53 66 81 50 
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