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Nummer 8 

Augustus 2021

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 23 september. 

Daarna 21 oktober, 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 
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

Franciscusparochie           De locatie Someren-Eind is  

Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming        dagelijks bereikbaar op        

Someren-Eind                                                                      telefoonnummer 

Bank NL14RABO01480.09.484                                         06-17482545 ( Nelly van Houts ) 

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

Pastoor Steijaert 0493-691315                       Asten 0493-691315 

         

 

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 
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. 

  

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. 

 

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  

 

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. 

 

OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur. Winter 9.00 - 17.00 uur. 

 

 

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

Piet van Houts             Haspelstraat 21 493100        Beheerder kerkhof  

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 

 

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 

 

Installatie pastoor Steijaert 

Op zondag 11 juli heeft Mgr. Gerard de Korte bisschop van Den Bosch, in de Heilige  Maria 

Presentatiekerk in Asten, pastoor Steijaert geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de 

Franciscusparochie Asten Someren. 

Pastoor is al een half jaar in dienst van de parochie maar vanwege de extreme slechte 

weersomstandigheden in februari is de installatie toen uitgesteld. 

Wij wensen hem veel wijsheid en succes toe. 
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Dopen in Someren-Eind 

Op de volgende zondagmiddagen is er de mogelijkheid om uw kind te laten dopen. 
29 augustus/19 september/17 oktober/14 november/19 december. 

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 aan de Brugstraat.  

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

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

 

Inzegening Mariakapel op de begraafplaats van Someren-Eind 

Nadat de inzegening van de Mariakapel vorig jaar vanwege Corona, 

geen doorgang kon vinden, is er een nieuwe datum vastgelegd. 

 
Mgr. de Korte, bisschop van Den Bosch, zal op zaterdag 25 september 

om 18.00 uur een H. mis opdragen in de Einder, waarna de inzegening  

van de kapel zal plaatsvinden. 

 

Hopelijk zijn de versoepelingen van de Coronamaatregelen dan dusdanig doorgevoerd dat we 

met een groot aantal mensen hierbij aanwezig kunnen zijn. 

 

Hoe één en ander zal verlopen wordt te zijner tijd via de media bekend gemaakt. 

 

Overigens is de kapel al dagelijks open. 
In de zomermaanden van 9.00 uur tot 20.00 uur, in de winter wordt er om 17.00 uur gesloten. 
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Hallo allemaal, 

 

Binnenkort willen we weer beginnen met Koersballen. 

 

Wat is koersbal. Het is een balspel dat lijkt op jeu-de boules, echter met grotere ballen die op 

een andere manier verzwaard zijn, zodat ze een afwijking hebben naar links of rechts. Het 

wordt gespeeld op een mat van 8 x 2 meter, waarbij 2 teams van twee personen het tegen 

elkaar opnemen. Er wordt met 4 ballen per team gespeeld. Doel is om het witte doelballetje zo 

dicht mogelijk te benaderen.  
 

Het is een leuk tijdverdrijf, waarbij u tegelijk sport.. 

 

Heeft u zin om eens te komen kijken op wat het precies is, geef je dan op bij Thea 

Boerekamps op telefoonnummer 0493-493127. Bij voldoende deelname en het weer kan 

i.v.m. corona, starten we zo snel mogelijk.  

Wij doen dit op donderdagmorgen van 9.30 – 11.00 uur in Den Herd (clubgebouw Hermode), 

Willem Alexanderlaaan 5 in Someren-Eind.  
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MOOIE BESTEMMING 

 
Een aantal jaren geleden is Jongerenkoor La Finessa helaas opgeheven. Het geld wat destijds 

op de rekening stond is tijdelijk ondergebracht geweest bij Zangvereniging Con Amore. In de 

tussentijd werd er gezocht naar een mooie bestemming voor het geld.  

 

Wij hebben maar liefst 2 goede doelen gevonden; namelijk 2 ex-leden van het Jongerenkoor.  

 

Rianne van Horne en haar partner willen graag hun kinderwens uit laten komen. Het is voor 

hen helaas niet vanzelfsprekend om een kindje te krijgen. 

Via https://kinderwenserikenrianne.doelshop.nl/info kun je meer lezen én shoppen om de 

grote wens van hen in vervulling te laten gaan.  

 
Het andere deel is gegeven aan Kleine Kanjer Zoë van Otterdijk. Dochter van Thijs en Mara 

van Otterdijk-Lammers. Zij kunnen het bedrag goed gebruiken voor de toekomst van 

Zoë. https://www.facebook.com/KleineKanjerZoe/ 

 

Wij willen Con Amore bedanken en Rianne & Erik, Mara & Thijs en Zoë veel geluk en 

succes wensen in de toekomst! 

 

Groet,  

Simone Leenders en Miranda van den Eijnden 

 

 

 

 

 

         Kringbedevaart 
 

 

Op zondag 15 augustus om 11:30 uur is er voor alle 

KBO’s van Groot Someren de bedevaart naar Ommel. 

Er kunnen 100 mensen toegelaten worden. Zij moeten 

gevaccineerd zijn en dienen zich aan te melden bij 

Piet Mattei, telefoon 0493-313 891. 

Tijdig aanmelden want vol = vol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://kinderwenserikenrianne.doelshop.nl/info
https://www.facebook.com/KleineKanjerZoe/
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Wolven in Someren! 

 
Er zijn tegenwoordig een aantal mensen die terug willen naar de natuur van vroeger, met 

dieren die vroeger hier ook geleefd hebben, zelfs met roofdieren.  

Vanuit Duitsland wil men zelfs wolven die daar nog voorkomen ons land binnen laten komen 

omdat die hier vroeger ook voorkwamen. 

Ik heb daarom in oude Somerense archieven zitten snuffelen en heb daar het volgende kunnen 

ontdekken. 

In de vergadering van den Schout (burgemeester destijds) en het gemeentebestuur van 

Someren, d.d. 11 juli 1804, wordt het volgende gezegd:  

“Den Schout draagt aan de vergadering voor, dat men geïnformeerd is, dat zich alhier in de 

heide en de Peel vele wolven ophouden welke reeds vele een groot nadeel hebben toegebracht 

aan schapen, jong vee, en soms zelfs aan jonge kinderen en wij dus de plicht van deze 
vergadering hebben daar tegen de sterkste voorzieningen te doen. Wij stellen voor om eene 

wolvenjacht te houden op zaterdag den vijftienden september 1804. 

Dat, na rato het getal der ingezetenen is, de hoeveelheid der manschappen van de respectieve 

gemeentebesturen zal worden opgeroepen om op de uren, hierbij aangegeven te beginnen als 

volgt: 

     Someren, 175 man, ‘smorgens om agt uuren,, 

     Asten, 150 man, ‘smorgens om zes uuren, 

     Lierop, 70 man, ‘smorgens om seven uuren, 

     Maarheeze, 90 man, ‘smorgens om agt uuren, 

     Budel, 100 man, ‘smorgens om zes uuren, 
     Soerendonk, 80 man, ‘smorgens om seven uuren. 

Ze zouden bijeen komen bij de Jan Lammershut die op de grens lag van Someren en 

Nederweert 

 

Dat vermits deze manschappen niet toereikend zijn om het terrein niet voldoende te kunnen 

bezetten, nagenoemde gemeentens manschappen bij zouden leveren. 

 

Geldrop, 60 man; Heeze, 150 man; Leende 70 man; Mierlo 90 man; Weert 200 man; 

Nederweert 200 man.  

Dat alle de hier voor gemelde manschappen op de aangegeven tijden aanwezig zijn en dat op 

de voorgestelde jagt niet anders als op wolven geschoten mag worden. 
 

Uit de gemeenterekening van 1804 blijkt nog, dat de gemeente Someren een paard gehuurd 

had, voor de aanvoerders en controlerende hoofdmannen, want aan Wilhelmus Deelen  werd 

de somma  van eene gulden, 8 stuivers, en  0 penningen uitbetaald. 

De wolvenjacht had voldoende resultaat opgebracht want de eerstvolgende jaren werd er niet 

meer over wolvenlast geklaagd. 

Het is daarom raar dat men nu weer opnieuw wolven naar Nederland terug wil brengen.  

Natuur terug brengen is prachtig, maar haal er alsjeblieft geen gevaarlijke roofdieren bij.                                                                         

                                                                                                        

Remy Lammers 
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AutoMaatje Asten-Someren 
 

Nu de wereld weer ‘open gaat’, gaat ook AutoMaatje Asten-Someren weer volledig ‘open’. 
Vanaf 1 juli kunnen mensen naast medische ritten ook weer ritten aanvragen voor vervoer 

naar een verjaardag, een winkel, een bezoek of de kapper.  

 

De leuke dingen in het leven 

“Sinds oktober vorig jaar reden we alleen medisch noodzakelijke ritten. Nu kunnen we 

gelukkig weer alle ritten aannemen. Dat betekent ook weer de zogenaamde ‘sociale ritten’ 

naar verjaardagen, bijeenkomsten of voor een kop koffie bij familie, een vriend of vriendin. 

Heel fijn, want er zijn steeds meer activiteiten die weer van start gaan. Zo kunnen we eraan 

bijdragen dat mensen daar weer naar toe kunnen gaan.”, aldus Mireille Bohnen, coördinator 

van AutoMaatje van Asten-Someren.  
Omdat in de auto anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is, is het dragen van een 

mondkapje vooralsnog verplicht tijdens de rit.  

 

Chauffeurs gezocht 

“Nu het aantal ritten weer stijgt, is het soms best een puzzel om de planning rond te krijgen. 

We rijden nu veel naar vaccinatielocaties. De verwachting is dat na de zomer weer meer 

wekelijkse activiteiten beginnen. Dat zorgt voor een verdere toename van het aantal ritten na 

de zomermaanden. Daarom zijn we ook op zoek naar nieuwe chauffeurs.” , vertelt Silvia 

Bouwmans, ook coördinator van AutoMaatje. “Geïnteresseerden kunnen zich bij ons melden, 

graag zelfs!” 

 

Chauffeur voor AutoMaatje iets voor jou?  

Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je rijdt. Met jouw inzet word je van onschatbare 

waarde voor anderen. Voor meer informatie of aanmelden: automaatje@oniswelzijn.nl of 

(0493) 44 12 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank


9 

 

 

 

 

 

De Dorpsondersteuner 
 

Vakantie 

Van 9 tot 29 augustus heb ik vakantie. Voor vragen die niet kunnen wachten, kun je van 
maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur bellen met Onis Welzijn 0493-44123.  

 

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 in de vakantie 

In de zomervakantie hebben ook sommige activiteiten even een stop. Voor veel (oudere) 

mensen is het een lastige periode, familie gaat op vakantie, vaste activiteiten vallen weg.  

Heb oog en oor voor elkaar en ga toch gezellig even een kopje koffie drinken. Op gepaste 

afstand is er veel mogelijk. Samen een wandeling maken, een boodschapje doen, op de koffie 

gaan, een spelletje doen, maar vooral blijf niet alleen!  

Veel mensen hebben hier, vooral deze periode, extra behoefte aan.  

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u 

contact met me opnemen. 

Cindy Manders-Peeters 
Dorpsondersteuner  

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 
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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: 

• Woonplaatsontheffing wethouder Maas; 

• Zomernota; 

• Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. 

 

Woonplaatsontheffing Wethouder Maas 

Aan de Gemeenteraad is gevraagd om ontheffing te verlenen nu Wethouder Maas gaat 

verhuizen naar een woonplaats buiten Someren. En de Gemeenschapslijst gaat daaraan 

meewerken. Dat doen we met name in het belang van onze Somerense burger. 

 

Een echte keuze is het eigenlijk niet. We kunnen natuurlijk “nee” zeggen tegen de ontheffing 

maar Wethouder Maas zal toch verhuizen en we zullen hem door moeten betalen. De PvdA 

zal vervroegd op zoek moeten gaan naar een andere Wethouder voor de resterende tijd. De 

enorme werkhoeveelheid zal weggewerkt moeten worden. 

 

Wethouder Maas gaf aan dat dit zijn laatste periode zal zijn en we hopen dat hij zijn 

uitspraken over werklust, energie en enthousiasme standhoudt in dit laatst kleine jaar. De 
Gemeenschapslijst begrijpt niet dat hij uit ons Zummere weg wil maar we wensen hem veel 

woonplezier toe in Meijel. 
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 

 

Zomernota 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 juli heeft de Gemeenschapslijst een motie 

ingediend bij de behandeling van instemmen met de zomernota van 2021. De afgelopen jaren 

zijn er fikse bezuinigen doorgevoerd die onze gemeenschap echt pijn gaan doen. Vorig jaar 

kon dat afgewend worden door de OZB-verhoging van 5%. Toen is uitgesproken dat deze van 

jaar tot jaar bekeken zou worden én dat indien mogelijk dat besluit teruggedraaid zou worden. 

 
De financiële toekomst ziet er voorzichtig positief uit volgens de deskundigen, de 

meicirculaire en raadsnotitie van juni. Deze raad tracht zoveel mogelijk ruimte in de begroting 

te creëren. Ook is er de verwachting dat er vanuit het rijk de komende tijd nog structurele 

financiële middelen naar Someren zullen komen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De Gemeenschapslijst heeft uitgesproken dat indien de septembercirculaire een bevestiging 

geeft van het positieve financiële beeld, bij de voorbereiding van de begroting mee te nemen, 

om als eerste maatregel het genomen besluit de verhoging van 5% extra verhoging op de OZB 

voor 2022 stop te zetten, of indien mogelijk terug te draaien. 

 

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen 
In 2050 moeten alle woningen aardagsvrij zijn. Om dit te kunnen realiseren moeten alle 

huurders en vooral ook de woningeigenaren grote stappen zetten op het gebied van 

energiebesparing in hun woning.  

Om inwoners bewust te maken en een eerste kleine stap te laten zetten, heeft het rijk deze 

subsidieregeling voor kleine energiebesparende maatregelen bedacht. 

Deze bijdragen betreffen slechts een kleine bijdrage in de totale benodigde aanpassingskosten 

per woning. Dit neemt niet weg dat hiermee de bewustwording van de door te voeren 

noodzakelijke aanpassingen wordt gestimuleerd. Dit met hopelijk een positief effect op 

doorvoering van aanvullende toekomstige aanpassingen. 

Voor de uitvoering van deze regeling is inmiddels opdracht verstrekt aan Duurzaam 

Bouwloket. Zij zijn al bezig met de technische inrichting van de website voor het uitgeven en 
besteden van vouchers.  
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 

  
Na vaststelling van de verordening publiceert de gemeente deze zo snel mogelijk, zodat de 

website van de RREW-regeling Someren op 9 augustus 2021 live kan. Vanaf dat moment 

kunnen de inwoners hun vouchers van € 70,00 ophalen en besteden. De looptijd van de 

RREW-regeling is uiterlijk t/m 31 juli 2022. 

 

 
 

Schaduwraad 

Diverse onderwerpen worden maandelijks tijdens onze Schaduwraadbijeenkomst besproken. 

Zaken die ons dorp en de hele Gemeente aangaan. Graag vernemen wij wat u vindt van die 
onderwerpen, dus kom ook naar de openbare achterbanvergadering van 9 september 2021 om 

20.30 uur in Gemeenschapshuis de Einder. Iedereen is welkom ook al bent u geen lid. Heeft u 

vragen, kom meepraten, mail of bel ons: 

www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

 

DE GEMEENSCHAPSLIJST WENST IEDEREEN EEN PRETTIGE ZOMER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voor reacties:   Informatiebulletin augustus 2021 

Bart de Groot 06-22950343    Jos Feyen       06-52569057     Patricia Buis-Iven              06-39300389   
Daan Velings 06-53899941    Jan Adriaans  06-46857334    Annelieke Huijerjans  06- 29836172   
Stef Kornuijt 06-40441288   
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