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Nummer 6 

Juni 2021

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 17 juni. 

Daarna 22 juli, 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 

         

 

DOPEN IN SOMEREN-EIND 

Op zondagmiddag 27 juni en 25 juli 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 het gemeenschapshuis de Einder en in de Gildekapel Sint Lambertus. Wilt u 

uw kind laten dopen? Neem dan contact op met het secretariaat van Franciscusparochie: 

secretariaat@rkfranciscus.nl of tel. 0493-691315. 

 

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 

 

OPENINGSTIJD KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 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 

about:blank
about:blank
http://www.rkfranciscus.nl/
about:blank
about:blank
about:blank


3 

 

 

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. 

 

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 den Eijnde   Kleijnaartstraat 16  06-54972252   Vormsel     

Toos Maas   Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333  Sluis X111 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

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 

 

 

Beste gebruiker van MFA De Einder 

 

Het lijkt de goede kant op te gaan met de corona pandemie. Dit is voor de regering aanleiding 

geweest enige beperkingen op te heffen, maar nog lang niet allemaal. 

Dit betekent dat de Einder weer gebruikt mag worden gebruikt voor kunst en cultuuruitingen. 

In het geval van de Einder betreft het de muzieklessen (van de muziekschool en de 

muziekverenigingen) en de repetities van (onderdelen van) de muziekvereniging. Uiteraard 

gelden daarbij alle bekende restricties. Omdat vanuit een ander perspectief zingen in groepen 

vooralsnog niet wordt toegestaan gaan we er nog vanuit dat zingen (toch ook een 

cultuuruiting?) dus nog niet is toegestaan. 

Alle andere vormen van gebruik, vergaderingen, bijeenkomsten van andere verenigingen en 

instellingen, zijn niet toegestaan. Sporten in gemeenschapshuizen is ook nog niet toegestaan. 

Ook mag de horeca nog steeds niet geopend zijn. 

Bovenstaande is afgestemd met de gemeente Someren. We houden u op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen mbt het gebruik van de Einder. 

 

Heeft u nog vragen dan horen we dat graag.  

Bestuur en medewerkers van MFA De Einder 

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: 

• Regionale Energiestrategie (RES); 

• BuitenBeter-app; 

• Schaduwraad. 

 

Regionale Energiestrategie (RES)  

Op basis van de Klimaatwet moet in 2050 de CO2-uitstoot met 95% zijn afgenomen en 

streven we ernaar om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. In het kader van 

het Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan alle 30 regio's in Nederland gevraagd te 

onderzoeken hoe en waar 

ze energie kunnen besparen en energie duurzaam kunnen opwekken. Voor grootschalige 

duurzame opwek is landelijk een opgave vastgesteld van 35 TWh. Regio's stellen hiervoor 

een Regionale Energiestrategie (RES) op.  

 

De RES 1.0 beschrijft wat de mogelijkheden zijn voor besparing en het grootschalig 

opwekken van elektriciteit en warmte in de regio. Stap voor stap gaan we over van fossiele 

brandstoffen op duurzame energie. 

Met de RES 1.0 zetten we een grote volgende stap in de energietransitie voor onze regio. Ons 

devies: samen inzetten op besparen én stap voor stap over op duurzame energie, opgewekt in 

onze eigen regio.  

 

 
 

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

 

 

De RES is een gezamenlijke strategie die we inrichten met de gemeenten, waterschappen, 

provincie, netbeheerder en onze stakeholders: inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en 

maatschappelijke partners. Samen komen we zo tot afgewogen en gedragen keuzes. Met deze 

RES 1.0 worden we steeds concreter, onder andere via het uitvoeren van een planMER op 

MRE-niveau (in navolging van De Kempen), via de uitwerking van de 

energiebespaarplannen, de Regionale Structuur Warmte en de doorrekening van ons regionale 

elektriciteitsnetwerk. Met de planMER doorlopen we een zorgvuldig proces om te komen tot 

zoekgebieden in de regio, rekening houdend met milieueffecten, lokale belangen en de kansen 

om de energieopgave te verbinden aan andere opgaven in onze regio. Naast een grote 

technische opgave is de regionale energiestrategie vooral ook een maatschappelijke, 

financiële en een ruimtelijke opgave. Bovendien is er sprake van een groot aantal uitdagingen, 

zoals de uitbreiding van de capaciteit van het netwerk. Dat maakt het onmogelijk om in één 

keer een compleet uitgewerkte strategie te hebben. De komende jaren vullen we in meerdere 

‘rondes’ de opgave steeds concreter in: het is een ‘ongoing’ proces. 

 

 

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 08 juni om 

20:30 uur digitaal of mogelijk al 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:   Informatiebulletin JUNI 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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De Dorpsondersteuner 

 

Mantelzorgcompliment 2021 vanaf 1 mei aan te vragen 

Zorg je langdurig en onbetaald voor iemand? Vraag dan het Mantelzorgcompliment aan!  Dit 

is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die je als mantelzorger doet. De 

aanvraag doe je samen met de zorgvrager. Je moet de aanvraag uiterlijk 1 december 2021 

indienen. Let op: het mantelzorgcompliment vraag je elk jaar opnieuw aan.  

Voor wie is het mantelzorgcompliment? 

Werk je ten minste 8 uur per week én langer dan 3 maanden als mantelzorger dan kom je in 

aanmerking voor een compliment. Je komt niet in aanmerking als je de zorg verleent vanuit 

een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het je werk is. Ook gebruikelijke zorg is géén 

mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen. Of een partner 

helpen met het huishouden. 

Aanvragen 

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 1 december 2021. Het 

aanvraagformulier is vanaf 1 mei digitaal te vinden op www.someren.nl/zosomeren of 

www.someren.nl. Is digitaal niet mogelijk? 

Je kunt ook contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Someren m.lenders@oniswelzijn.nl / 

0493-441253 of met de Dorpsondersteuner.  

Activiteiten: 

Bent u ook al plannen aan het maken voor als het allemaal weer mag? 

Wilt u weten wat er allemaal in Someren-Eind te doen is voor u?  

Waarschijnlijk veel meer dan dat u denkt!! 

Jeu de boules, samen eten, tuinieren, biljarten, kaartjes leggen, rummikub, samen wandelen, 

samen fietsen, uitstapjes maken, lezingen, samen koken en nog meer.  

Spreekt iets u aan? Of heeft u zelf een leuk idee… 

Neem dan contact op met de Dorpsondersteuner. 

Changez 

De jongerenwerkers van Onis Welzijn hebben dit programma speciaal ontwikkeld voor 

kinderen die iets extra’s kunnen gebruiken in de overstap naar het voortgezet onderwijs. In 8 

gratis bijeenkomsten gaan ze aan de slag met allerlei thema’s die belangrijk zijn op het 

voortgezet onderwijs, zoals vriendschap, weerbaarheid, verliefdheid, groepsdruk, weerstand 

kunnen bieden tegen alcohol en drugs. Ook studiemotivatie en het maken van huiswerk 

komen aan bod. Voor meer info: j.hoogwoud@oniswelzijn.nl 06-33663713. 

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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Wil jij bijdragen aan de belangen van de Eindse gemeenschap en meedenken over de 

toekomst? Dan is er in de dorpsraad een plekje voor je vrij! 

 

Wat doet de dorpsraad? 

-        Hét aanspreekpunt voor bewoners en verenigingen van Someren-Eind 

-        De ogen en oren van ons dorp 

-        Verbinding  tussen Someren-Eind en Gemeente Someren 

 

Waarbij heeft de dorpsraad ondersteuning verleend? 

Een greep uit het verleden:  

- Realisatie MFA de Einder 

- Aanschaf van een nieuwe "grote" glijbaan in de speeltuin 

- Thema avonden over Alcohol en Drugs en Dementievriendelijk  Someren-Eind  

- Verenigingsavonden om o.a. samenwerking te bevorderen 

- Sollicitatieprocedure Dorpsondersteuner 

- Kleinschalig wonen 

- Uitbreiding scoutinggebouw 

- Straatverlichting/verkeersveiligheid 

- Gebiedsvisie i.s.m. WoCom 

- Aanleg Starkrietroute 

- Woningbouw 

                 Waar zijn we nu mee bezig? 

- Overleg met WoCom over o.a. het systeem van toewijzing huurwoningen voor 

ouderen, de bouw van huur- en koopwoningen voor starters en ouderen  

- Overleg met gemeente over verkeersveiligheid en inrichting  

- Samenwerking met basisschool de Vonder   

- Samenwerking met de werkgroep Wonen 

- Het organiseren van thema avonden 

- Deelname in werkgroep kermis 

- Hoe kunnen we op een laagdrempelige manier nog meer betekenen voor de inwoners? 

 

Wie zoeken we?  

Wij zoeken mensen die graag meedenken  en frisse ideeën hebben ons dorp leefbaar te  

houden voor jong en oud. Is jouw interesse gewekt of wil je meer informatie neem dan  

contact op met een vanonderstaande leden. 

 

Marion Swinkels - van de Moosdijk,Tel. 0628441906 

Hans Geurtjens, Tel. 0629006343 

Twan van de Moosdijk, Tel. 0615851858 

Olga van der Linden - van Stipdonk, Tel. 0633672370 

Cindy Manders - Peeters  (dorpsondersteuner), Tel. 0619221188 

Hans Looijmans, Tel. 0613902531 

e-mailadres: dorpsraad@someren-eind.nl 
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