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Nummer 8 

Augustus 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 22 september. 

Daarna 20 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 

 

 

Advertenties  digitaal:  https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/sponsoren/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
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MEDEDELINGEN VANUIT DE PAROCHIE 

 

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                                     secretariaat@rkfranciscus.nl  

                              06-24339494                     Asten 0493-691315 

         

 

CONTACTPERSONEN  

LOCATIE O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  493763/ 06-20495740 

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100/ 06-17482545  

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990/ 06-13875424 

 

Beheerder kerkhof 

Piet van Houts   Haspelstraat 21  493100/ 06-17482545 

 

Openingstijden kerkhof en Mariakapel: Zomer 9.00 uur- 20.00 uur. 
                     Winter 9.00 uur- 17.00 uur. 

 

Dopen, huwelijken en uitvaarten 

Dopen zijn mogelijk in Someren-Eind in de gilde kapel elke tweede zondag van de maand. 

Om een datum vast te leggen kunt u contact opnemen met het secretariaat in Asten. 

 

Voor huwelijken en uitvaarten neemt u contact op met het secretariaat of met pastoor 

Steijaert. Zie kader. 

 

H. Mis Someren-Eind 

Nadat er vanaf 1 juli een einde kwam aan de reguliere vieringen op zaterdagavond, zijn we 
gaan nadenken over de mogelijkheid om op een ander tijdstip de mis te vieren in de Einder. 

Pastoor Steijaert heeft zich bereid verklaard om 1 keer per maand, op een doordeweekse 

ochtend, de mis te vieren in de Einder. 

We starten hiermee waarschijnlijk in september, maar de precieze datum is nog niet duidelijk. 

Hiervoor verwijzen we u naar de kerkberichten in het Contact, dus hou het in de gaten. 

Ook uitvaarten, 1e Communie- en jubileumvieringen kunnen nog steeds plaatsvinden. 

 

Graag tot ziens. 

 

Locatieraad O.L.Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind 
 

 

about:blank
about:blank


3 

 

 

Hallo allemaal, 

 
Zo wat hebben we al heerlijk weer gehad.  

Te warm af en toe, maar ja dat hoort er ook bij. 

 

De werkgroep voor het behoud van de supermarkt is ook druk bezig om de mogelijkheden te 

bekijken om de supermarkt te  behouden voor Someren-Eind en zoals aangegeven door de 

Dorpsraad zijn alle ideeen van harte welkom.  

 

Nu is het ook mooi de gelegenheid om mensen te vragen die als vrijwilliger de KBO willen 

ondersteunen met diverse activiteiten. Ook worden ideeen voor een halve dagreis en een hele 

dagreis graag in ontvangst genomen. We moeten het toch samen doen, maar wij weten als 

bestuur niet altijd waar jullie interesses liggen. 
 

Mochten jullie dus op de een of andere  manier betrokken willen zijn bij de KBO, laat het ons 

dan weten. Ook zijn nieuwe leden natuurlijk altijd van harte welkom. 

Je kunt je  als lid opgeven bij Henk Schroyen, telefoonnummer 0493 842796. Wil je als 

vrijwilliger meehelpen met een van onze activiteiten en/of ideeen hebben dan kun je je 

melden bij onze bestuursleden. 

Manus Kuijpers 0493-496006  Willy van de Voort 0618064197 

Andrea Raaijmakers 0618425008  Frans Boerekamps 0493493127 

 

Hopelijk allemaal tot vlug op onze volgende activiteit.      
Bestuur KBO Someren-Eind 
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De Dorpsondersteuner 

 
Vakantie 

Van 13 augustus t/m 4 september ben ik afwezig wegens vakantie. 

In deze periode kunt u met vragen terecht bij mijn collega’s van Onis Welzijn.  

U kunt iedere werkdag bellen tussen 8.30 en 12.30 uur met 0493-441234. 

 

Trapveldje in Someren-Eind 

Kunnen de kinderen ergens fijn voetballen? Jazeker, in de bocht in de Bennenbroekstraat op 

het vliegerveld/oude evenemententerrein is dat mogelijk. Er zijn geen honden welkom op het 

veld. Wel mag er fijn gevoetbald worden! 
 

WBTR 

Mochten er verenigingen nog behoefte hebben aan een WBTR ondersteuningsprogramma dan 

kunt u mij daarvoor een mailtje sturen. Ik kan deze dan aan jullie doorsturen.  

 

Mantelzorgvragen 

Met vragen rondom mantelzorg kunt u terecht bij Jenny van Keulen. Zij is 

mantelzorgconsulente bij Onis Welzijn en weet veel over de wereld van Mantelzorgers. U 

kunt haar bellen voor vragen, een gesprekje als u zorgen heeft of als u een beetje 

ondersteuning nodig denkt te hebben.  

0493-441253 – j.vankeulen@oniswelzijn.nl 
 

Zo Someren – www.zosomeren.nl 

Zo Someren heeft een vernieuwde website. Het is de bedoeling dat u hier snel de juiste 

informatie kunt vinden. Bijvoorbeeld informatie over Cliëntondersteuners, 

Dorpsondersteuners, Jeugd en Ouderschap, Wmo, Werk en inkomen, Vrijwilligerswerk, 

Mantelzorg, Crisis en psychische nood. Tevens vindt u er de sociale kaart, met alle sociale 

plekken in en voor de gemeente Someren.  

www.zosomeren.nl 

 

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

 

Een fijne vakantie gewenst! 

 

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 
 

 

 

 

 
 

mailto:j.vankeulen@oniswelzijn.nl
http://www.zosomeren.nl/
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Sta op en denk mee… de buurtsuper kan blijven in Someren-Eind! 

 

Theo Bosch, de eigenaar van de buurtsuper in Someren-Eind, gaat stoppen. En daarmee dreigt 

de buurtsuper te verdwijnen. Dreígt, want we proberen er natuurlijk alles aan te doen de 

winkel voor het dorp te behouden. Maar dat kunnen we niet alleen: alle initiatieven, alle 

ideeën, alle tips zijn welkom. 

 

21 juni hebben we vanuit de Dorpsraad samen met Theo een bijeenkomst gehad in de Einder. 

Het belang van een winkel in ons dorp werd toen nog maar eens onderstreept. We hoorden 
onder andere klanten die de buurtsuper echt gaan missen en mensen die vinden dat een 

buurtsuper echt bij onze dorpskern hoort en dus onmisbaar is.  

 

Maar, als we echt een buurtsuper willen behouden dan zullen we dat niet alleen moeten willen 

en denken; dan zullen we ook daadwerkelijk iets moeten doen.  

 

Het is zo 1 september en dan gaat de sleutel definitief in het slot.  

 

Inmiddels is er een werkgroep opgericht en die heeft al enkele keren bij elkaar gezeten. Tal 

van ideeën en invalshoeken zijn al voorbij gekomen. Maar wat zou het op de eerste plaats 

toch mooi zijn als iemand interesse heeft om de buurtsuper over te nemen. Of een groep 
geïnteresseerden. Misschien in een vorm met ondersteuning vanuit het dorp. Een wild idee dat 

heel ver af lijkt te staan van de huidige invulling van onze buurtsuper? Bespreek het met ons. 

Alles staat open! Het belangrijkste is dat we onze boodschappen in ons eigen dorp kunnen 

blijven doen. 

 

Word je nieuwsgierig, heb je ideeën of wil je op wat voor manier dan ook een bijdrage 

leveren: neem contact op met Theo Bosch 0493-491361 of loop een keer de winkel binnen. 

Of spreek gewoon een van de mensen uit de werkgroep aan. Mailen kan ook: 

dorpsraad@someren-eind.nl. 

 

 
Dorpsraad Someren-Eind 

 

Werkgroep buurtsuper Someren-Eind: 

 

Ann Vinken   06 27404639 

Denis van Eijk  06 10035743 

Guido Schoolmeesters 06 25168054 

Petra van Lierop  06 43008514 

Koen Wijnen   06 27271964 

Theo Bosch   0493-491361 
Hans Geurtjens  06 29006343 

Hans Looijmans  06 13902531 

Marion Swinkels  06 28441906 

 

about:blank
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Dames en tienerkledingbeurs 

Zondag 11 september 2022 
 

Gemeenschapshuis De Einder 

Someren-Eind 
 

• winterkleding, schoenen, tassen en accessoires  

• vanaf maat xs t/m ??? 

Afhalen deelnameformulier (tegen betaling van € 1.50) 

Ingang achterkant van het gebouw aan de Lambertusstraat. 
 

Vrijdag  2 september 18.30 – 19.30   

Zaterdag 3 september      13.00 - 14.00  

 
Inleveren kleding: 9 en 10 september 

 

Verkoop  

Zondag 11 september 10.30 

– 13.00  
 

Entree €1.00 en paskamers aanwezig 

Contante betaling 
 

Uitbetalen en ophalen van niet verkochte artikelen 

Dinsdag 13 september  18.30 - 19.30 

 

Info: Mien - tel. 06 2354 6353     

of ineleenders@hotmail.com 

facebook: kledingbeurs someren-eind 
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Jaarlijks wordt door de werkgroep in nauwe samenwerking met alle vrouwenverenigingen in 

Groot Someren het Zummers Triduüm georganiseerd. Helaas hebben we, in verband met de 

beperkingen, in 2020 en 2021 geen Triduüm kunnen houden, maar dit jaar zijn we weer vol 

enthousiasme gestart met de voorbereidingen. 

 
Doel 

Het Zummers Triduüm heeft als doel dat mensen die langdurig ziek zijn, mensen met een 

handicap, eenzame en oudere mensen (80 jaar en ouder) uit Groot Someren anderen 

ontmoeten. Er is gelegenheid tot bezinning, maar ook voor gezellig ontspannen, genieten van 

muziek en optredens. 

 

Zummers Triduüm 2022. 

Het Zummers Triduüm wordt gehouden bij Sociaal Cultureel Centrum ‘De Ruchte’ in 

Someren, op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 september. Hebt u interesse om deel te 

nemen? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier op onze website 
www.zummerstriduum.nl  of bel met mevr. Thea Kuijpers van de deelnemersadministratie: 

tel. 06-36005250. Let wel: vol = vol. 

 

Wij wensen alle deelnemers hele fijne dagen toe! 

 

Werkgroep Zummers Triduüm  

Groot Someren. 

 

 

Mars in daglicht 

 

op een mooie avond 

begin juli  

vertrekt een mars  

in daglicht 

 

bewonderd door velen 

gemist bovendien 

door lockdown en zo 

 

langs applaus  
in barbecuelucht  

flanerend  

over rode lopers 

 

halen velen  

voldaan de meet 

op naar 59 

 

 

Dennis Kollaard 
 

about:blank
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Muziekvereniging Juliana 
 
 

 
 

Maestro’s bekend! 

 

Aan het eind van een druk bezocht zomerconcert van Muziekvereniging Juliana op het 

Einderplein op zondag 17 juli kwamen ze tevoorschijn, de Maestro’s van 2022: Anneke 

van de Laar, Esther Deimann, Gijs van de Manakker, Dieuwer van den Boomen, Koen 

Wijnen en Rene de Jonge. Zij gaan in het najaar met elkaar de muzikale strijd aan om 

de felbegeerde titel: Maestro 2022! 

 

Maestro 2019 Denis van Eijk bracht hen in een oldtimer-bakkersbus naar het Einderplein. 

Daar konden ze na hun onthulling meteen aan het werk voor het harmonieorkest, waar ze hun 

eerste maten mochten dirigeren.  

De voorrondes zijn op 2 oktober en 5 november in De Einder en de grote finale is op zaterdag 

17 december in de bedrijfshal van Groentekwekerij Van den Einden aan de Nieuwendijk in 

Someren-Eind. 

Meer nieuws hierover volgt na de vakantie! 

 

Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of 
op www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Informatiebulletin augustus 2022 
www.gemeenschapslijst-someren.nl 

info@gemeenschapslijst-someren.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 

Instagram- en Facebookpagina. Met deze keer: 

- Kermissen; 

- Nieuwe audiovisuele installaties in de raadzaal; 

- Vakantie; 

- BuitenBeter-App; 

- Schaduwraad.  

 

Kermissen 

Van 3 tot en met 6 juni en 24 tot en met 27 juni waren er eindelijk weer de jaarlijkse 

kermissen in Someren-Heide en Someren-Eind. De kermis is misschien maar een plein vol 

attracties, maar in de kern is het een dorpsfeest voor jong en oud. Voor iedere dorpskern een 

paar dagen feest, onlosmakelijk verbonden met de leefbaarheid in die kernen.  

Het was echter uiterst pijnlijk om te zien dat het aantal attracties op beide kermissen 

schrikbarend klein was. Als gemeente hebben wij een contract afgesloten met de organisator, 
maar dat is duidelijk niet nageleefd. Het resultaat is een uitgeklede kermis die niet past bij het 

dorpsfeest dat de Gemeenschapslijst voor ogen heeft. De kermissen in onze kleine kernen zijn 

op deze manier sterfhuisconstructies.  

 

Omdat wij niet blij zijn met de huidige gang van 

zaken, heeft onze fractie informatie bij de 

gemeente opgevraagd om erachter te komen waar 

het probleem zit. Dat een kermis in onze kleine 

kernen voor exploitanten niet interessant is 

vanwege de kleine opvang kunnen wij ons zeker 

voorstellen. Het betekent echter niet dat de paar 
dagen feest die de kermis in ieder dorp is hierdoor 

ook moet verdwijnen. Zo’n feest is voor de 

leefbaarheid van een dorp van belang. Misschien 

dat de kermis in oude vorm, met een plein vol 

attracties, niet meer voor alle partijen interessant 

is. Wat de Gemeenschapslijst betreft moet de 

gemeente dan echter op zoek naar een alternatief, 

want die zijn er genoeg! Een kermis is in essentie 

een dorpsfeest en dat feest moet blijven, in alle 

kernen! Misschien kan het niet in de oude, 
vertrouwde vorm, maar dan moeten we, als 

gemeente en dorpen, op zoek naar een goed 

alternatief. 

 
Voor reacties:                       

Guido Schoolmeesters   06-25168054   Bart de Groot 06-22950343   Stef Kornuijt  06-40441288          
Annelieke Huijerjans     06-29836172   Daan Velings  06-53899941   Jan Adriaans  06-46857334           

 

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
mailto:info@gemeenschapslijst-someren.nl
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Nieuwe audiovisuele installaties in de raadzaal 

Tijdens de raadsvergadering van 21 juli jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanschaf 

van een geheel nieuwe audiovisuele installatie voor in de raadszaal. De oude installatie is 

sterk aan vervanging toe; raadsvergaderingen zijn enkel via geluid te volgen, de 

audiokwaliteit op SIRIS is vaak slecht en ook als toeschouwer in de raadszaal is het niet altijd 

even goed te verstaan. Dat moet allemaal tot het verleden gaan behoren. Met een nieuwe 

geluidsinstallatie en ‘debatapparatuur’ moet de kwaliteit van de audio verbeteren, zodat alle 

vergaderingen beter te volgen zijn via SIRIS. Daarnaast is ingestemd met de aanschaf van een 

drietal nieuwe camera’s, die de vergaderingen voor het eerst ook via beeld te volgen maken. 

Dat was, uitgezonderd de 

teamsvergaderingen in 

coronatijd, eerder niet 
mogelijk.  

Met een vaste camera en 

twee camera’s die de 

sprekers volgen, zijn onze 

vergaderingen voortaan te 

bewonderen in beeld en 

geluid. Wij zijn er heel 

blij mee. Aan het niveau 

van de voorzieningen in 

de raadszaal zal het dus in 
ieder geval niet meer 

liggen. 

 

Vakantie 

De vakantie staat voor de deur. Als de Gemeenschapslijst willen wij iedereen een fijne 

vakantie wensen. Echter willen wij u ook waarschuwen want tijdens de vakantie nemen 

inbrekers geen vakantie. Wees daarvoor op uw hoede. Door het zomerreces van de 

gemeenteraad is er geen schaduwraad in augustus, de eerst volgende staat gepland op 13 

september! 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Voor reacties:                       

Guido Schoolmeesters   06-25168054   Bart de Groot 06-22950343   Stef Kornuijt  06-40441288          
Annelieke Huijerjans     06-29836172   Daan Velings  06-53899941   Jan Adriaans  06-46857334           

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
mailto:info@gemeenschapslijst-someren.nl
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BuitenBeter-app 

Het is al volop zomerweer en dat betekent dat we ook weer 

meer naar buiten gaan. 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 2022 

De Gemeenschapslijst profileert zichzelf als dé lokale partij 

voor heel Someren. Om die reden zullen wij in de toekomst ook vaker onze 

achterbanvergadering buiten Someren-Eind gaan houden. Dit jaar vindt de Schaduwraad nog 

plaats op: 

Dinsdag 13 september, Dinsdag 18 oktober en Dinsdag 29 november steeds om 20.00 uur. De 

locatie wisselt, zie hiervoor onze site. 

  

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.gemeenschapslijst-someren.nl 

 
Voor reacties:                       

Guido Schoolmeesters   06-25168054   Bart de Groot 06-22950343   Stef Kornuijt  06-40441288          
Annelieke Huijerjans     06-29836172   Daan Velings  06-53899941   Jan Adriaans  06-46857334    
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Impact corona: ouders bezorgd over toekomst kind 

 

Uit onderzoek van GGD Brabant-Zuidoost onder ouders met kinderen van 0-11 jaar 

blijkt de  impact van de coronacrisis. Veel ouders benoemen de beeldschermtijd van hun 

kind als een negatief effect. Ook hebben ouders tijdens de coronacrisis veel stress 

ervaren. Bij problemen met hun kinderen vragen ouders vaker hulp aan professionals 

en minder vaak aan familie en vrienden. Dit blijkt uit de Kindmonitor die in het najaar 

van 2021 bij ruim 10.000 ouders in de regio is uitgevoerd.    

 

Zorgen om leerprestaties en beeldschermtijd kind 

Bijna de helft van de ouders ondervond zowel positieve als negatieve effecten van de 

coronacrisis. Veel ouders (29%) benoemen de toegenomen beeldschermtijd van hun kind als 

een negatief effect. Als positief effect noemen ouders (23%) een betere balans tussen werk en 

privé. Opvallende trends die waarschijnlijk het effect zijn van de coronacrisis, zijn meer 
opvoedstress bij ouders, een hoger ziekteverzuim onder kinderen, meer huisartsbezoek door 

kinderen en minder controles bij de tandarts. Ook haalden minder kinderen een 

zwemdiploma. Voor de toekomst maken ouders zich vooral zorgen over de leerprestaties en 

de beeldschermtijd van hun kind.   

 

Meer vraag naar professionele hulp  

Uit de monitor blijkt dat  bij 10% van de kinderen aanwijzingen zijn voor psychosociale 

problematiek. Ook is bij een deel van de kinderen (9%) de weerbaarheid laag. Ondanks een 

licht dalende trend in ervaren opvoedproblemen bij ouders, geeft één op de drie aan 

bovengemiddeld veel stress bij het opvoeden te ervaren. Steeds minder ouders vragen voor 
opvoedingsproblemen hulp aan familie, vrienden of kennissen (14% in 2017 en 12% in 2021). 

Het aandeel ouders dat bij problemen met hun kind professionele hulp zoekt is juist 

toegenomen van 35% in 2013 tot 48% in 2021. Deze ontwikkeling lijkt in strijd met 

gemeentelijk beleid en de focus op eigen kracht en inzet van het informele netwerk. 

 

Minder ouders vinden af en toe roken onder de 18 jaar acceptabel  

Het percentage ouders dat af en toe roken onder 18 jaar acceptabel vindt nam af van 33% in 

2013 tot 25% in 2021. Voor alcoholgebruik zien we dat steeds minder ouders 15 jaar of 

jonger een verantwoorde leeftijd vinden voor een eerste slok, maar dat toch nog veel ouders 

(44%) 17 jaar of jonger wel verantwoord vinden voor een eerste glas. Ook zien we een  

dalende trend in roken tijdens de zwangerschap (11% 2013, 8% 2017, 5% 2021) en 
alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4% in 2013, 2% in 2017 en 1% in 2021). 

 

En nu? 

De resultaten van dit onderzoek benadrukken het belang van gezondheidsbevordering bij 

kinderen en het ondersteunen van ouders hierbij. Onder andere de cijfers rondom ouderlijke 

stress bij opvoeden, toegenomen gebruik van professionele hulp en overmatig 

beeldschermgebruik zijn belangrijke punten om in het oog te houden. Gemeenten kunnen 

inzetten op programma’s zoals Kansrijke Start, Kind naar Gezonder Gewicht, Gezonde 

Kinderopvang en Gezonde School, JOGG en de Rookvrije Generatie om samen met hun 

ketenpartners te werken aan een samenhangend beleid voor een gezonde generatie.  
De regionale en gemeentelijke cijfers van GGD Brabant-

Zuidoost zijn te vinden via de database van de Brabantscan 

(www.brabantscan.nl). 

       

 


