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Nummer 10 

November 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 17 november. 

Daarna 15 december, 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/
https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/sponsoren/
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Beste adverteerders van Samen ‘t Eind 

 

Samen ‘t Eind is een dorpsblad voor Someren-Eind en Sluis 13. We hebben een oplage van 

1400 stuks die maandelijks door vele vrijwilligers huis aan huis verspreidt wordt. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt  door de vele ondernemers die een advertentie zetten in Samen ‘t 

Eind. Die er mede voor zorgen dat het blad gratis beschikbaar is voor de inwoners van 

Someren-Eind, Sluis 13 en het hele buitengebied er omheen. 

  

De komende maand wordt u weer benaderd of u wilt adverteren in ons dorps blad. In het 

verleden deden we dat altijd telefonisch maar nu gaan we u ook via mail benaderen (als er een 

mail adres bekend is).  

U kunt de advertenties digitaal aanleveren in fullcolor samenteind@gmail.com  

Het dorpsblad is ook digitaal te raadplegen en daar wordt ook uw advertentie aan toegevoegd.  

https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/laatste-uitgaven/ 
 

Nieuwe adverteerders kunnen zich melden 

 

Ieder jaar vallen er adverteerders af en we zijn dan jaarlijks op zoek naar nieuwe 

adverteerders. U levert eenmalig een advertentie aan vóór 10 november en deze wordt dan 
het hele jaar afgedrukt, we drukken de advertenties voor het gehele jaar. Omdat we met 

vrijwilligers werken kunnen we de kosten beperkt houden. De kosten voor een advertentie 

bedragen voor 1/8 pagina  €65,- en voor ¼ pagina €130,- 

Hebt u belangstelling voor het plaatsen van een advertentie dan kunt u een mail sturen 

samenteind@gmail.com of contact opnemen met onze contact persoon voor adverteerders Jan 

Adriaans tel. 06-46857334. 
      

Nieuwe foto voorpagina 

 

We zouden het weer leuk vinden als we ieder jaar een nieuwe foto kunnen plaatsen op de 

voorpagina van Samen ’t Eind. Daarvoor doen we een oproep aan U! 

Heeft u een mooie foto die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen? Stuur deze foto vóór 

10 november dan met goede resolutie naar: samenteind@gmail.com en misschien bent u de 

gelukkige waarvan we de foto gebruiken voor en jaar lang op de voorpagina te verschijnen 

van Samen ’t Eind.  
 

 

 

 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com
https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/laatste-uitgaven/
mailto:samenteind@gmail.com
mailto:samenteind@gmail.com
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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           

                                                                                        Secretariaat Franciscusparochie  

Pastoor Steijaert  06-24339494                                    secretariaat@rkfranciscus.nl  

Spoed 06-10333069 

(ziekenzalving, uitvaart en begrafenis)                      Asten 0493-691315  

      

 

Graven zegenen Allerzielen 

Woensdag 2 november om 15.00 uur zal pastoor Steijaert de graven zegenen van uw 

dierbaren op de begraafplaats van Someren-Eind. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Eucharistieviering  

Elke 1e maandag van de maand om 9.00 uur is er een heilige mis in de gebedsruimte van de 

Einder, ingang Lambertusstraat. 

Eerstvolgende data zijn: 7 november en 5 december. 

 

Contactpersonen locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming 

 

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. 
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De Dorpsondersteuner 
 

Oog voor elkaar 

Een praatje, een groet, een kaartje … allemaal manieren om even bij de ander stil te staan.  

Kijk om je heen en maak iemand blij. 

Boodschappenvragen 

Iedere dinsdag en donderdag van 10 tot 11 uur kunt in de Einder terecht met uw vragen over 

boodschappen. Marie-José of Cindy zullen meedenken over wat mogelijke oplossingen zijn 

voor uw boodschappenvragen. Op andere momenten kunt u natuurlijk Cindy bellen. 

Beweeg je KWIEK! 

Bewegen helpt je om fit te blijven. Het helpt je een goede conditie te behouden en je 

lichamelijk en mentaal fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans op (chronische) ziektes. 

Vitaal ouder worden heeft bovendien als voordeel dat je langer de activiteiten kunt blijven 

doen die je graag doet. Daarom organiseert Onis Welzijn op donderdag 3 en 10 november in 
Someren-Heide ‘Beweeg je KWIEK’. Tijdens deze activiteit lopen en bewegen we samen 

tijdens de KWIEK-beweegroute. Lekker in de buitenlucht onder begeleiding van 

beweegprofessional Lotte: l.groothusen@oniswelzijn.nl 

We starten bij de Bunt om 10.00u en sluiten daar na afloop gezellig af met een kop koffie.  

Deelname aan deze activiteit is gratis. Aanmelden is fijn, maar u bent ook van harte welkom 

zonder aanmelding. Ook bij slecht weer gaat de activiteit door, want dan bewegen we binnen.  

Voor wie? 

Voor alle 65+’ers uit Someren. Ook met een rollator, scootmobiel of ander hulpmiddel bent u 

van harte welkom. Past u op donderdag op een (klein)kind, neem die dan gewoon lekker mee. 

Iedereen kan meedoen binnen de eigen mogelijkheden.  

  

Mantelzorgcompliment 2022 

Het mantelzorgcompliment 2022 bij de gemeente Someren aangevraagd worden.  

Het mantelzorgcompliment samengevat:  

Voor wie? Mantelzorgers die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand die in de gemeente 

Someren woont. Tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden.  

Wat? Het mantelzorgcompliment is een financiële bijdrage van € 70,-.  

Hoe? De mantelzorger en zorgvrager dienen samen de aanvraag in. Dat kan tot 1 december 

2022. Digitaal formulier op www.zosomeren.nl of vraag aan Cindy een formulier. 

Eenmalige energietoeslag 

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan daarom moeilijk zijn 

om uw energierekening te betalen. Gemeente Someren stelt daarom onder voorwaarden een 

bijdrage van eenmalig € 1.300,-. Deze regeling wordt voor Someren uitgevoerd door de 

gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. De aanvraag dient vóór 1 januari 2023 binnen te 

zijn. Wat, hoe en waar kun je lezen op www.zosomeren.nl. Als je hierbij hulp nodig hebt, kun 

je op dinsdagmiddag 13.30-14.30 uur terecht bij Hulp bij Formulieren Onis Welzijn in de 

Ruchte in Someren.  

Cindy Manders, Dorpsondersteuner  

Someren-Eind en Someren-Heide   

t. 0619221188  e.dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

about:blank
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Intocht Sinterklaas  Sluis 13 

Zondag 13 november 2022 

YES! De traditie wordt voorgezet! 

 

De Sint heeft laten weten dat hij na twee jaar van coronabeperkingen op zondag 13 

november 2022 weer voet aan wal hoopt te zetten bij Sluis 13. Voet aan wal?! Ja zeker! Dat 

betekent dat hij zoals vanouds samen met zijn Pieten van plan is met de boot aan te komen. 

 

Om 12.30 uur willen we met alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere 

belangstellenden verzamelen bij buurthuis de Smelen. 

 
Daar zullen we een stoet vormen achter Muziekvereniging Juliana en richting de sluis 

vertrekken. De oversteek van de Kanaaldijk (N266) wordt in veilige banen geleid door onze 

verkeersregelaars. Bij de sluis zullen we de Sint en zijn Pieten verwelkomen. 

Nadat ze veilig en wel aan wal zijn, gaan we terug naar de Smelen waar we er samen een 

gezellige middag van maken. Oefenen jullie de Sinterklaasliedjes alvast? 

En zorg dat je een mooie tekening/kleurplaat voor Sinterklaas hebt die je persoonlijk aan  

hem mag geven. 

        

Willen we dit traditionele feest jaarlijks kunnen blijven vieren, steun ons dan d.m.v. een 

vrijwillige bijdrage. U kunt deze deponeren in de daarvoor bestemde bus bij de ingang van de 
Smelen. Alvast bedankt. 

 

Graag tot 13 november!      Sinterklaascomité Sluis 13 

 
 

 

BUURTSCHAP SLUIS XIII 

 

HERHALINGSLES  HARTREANIMATIE  EN  AED. 

 

 
Op dinsdag 22 november a.s. is er weer een de herhalingsles van de AED- en  

reanimatiecursus.  Aanvang van de avond is 20.00 uur.  

 

Deze avond geldt ook voor uw certificaatverlenging en vindt plaats in buurthuis de Smelen 

aan de Landbouwstraat 5 te Sluis 13. 

 

Om het certificaat te behouden dient men minimaal 1 herhalingsles per jaar te volgen.  

Gelieve zelf even te controleren wanneer uw certificaat verlopen is. 

 

Voor een goede organisatie is aanmelden gewenst.  
Harrie de Groot.   : 0495-663458 of  e-mail : harriefieny@hotmail.com 
 

 

 

mailto:harriefieny@hotmail.com
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  int-Nicolaascomité Someren-Eind 
 

 

 

 

 

SINT NICOLAASINTOCHT ZONDAG 13 NOVEMBER 2022.  

 

14:30 uur verzamelen bij de Einder in Someren Eind. 

Alle kinderen van Someren Eind, met hun ouders, opa’s oma’s, verzamelen om 14:30 uur bij 

de Einder buiten op het plein om de Sint & zijn pieten te verwelkomen.  

 

We gaan er wederom weer een gezellige middag van maken.  

 

Sinterklaas & zijn pieten hopen iedereen in goede gezondheid te zien.  

Allemaal de groeten van Sinterklaas & zijn pieten.  
 

Tot zondag 13 November!!  

 

Dankbetuiging 

Namens Sinterklaas maar vooral namens alle kleine kinderen in Someren Eind brengen wij 

langs deze weg dank aan alle ondernemers en andere zelfstandigen die ook dit jaar weer hun 

royale steun aan deze intocht geven. Dankzij hun steun kan het comité dit jaar de intocht weer 

organiseren.               

 

 

 
Het Sint-Nicolaas comité  
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Muziekvereniging Juliana 
 

 

 

Tweede voorronde Maestro 
 

Zaterdag 5 november kunnen de zes Maestro’s weer aan de bak voor de tweede 

voorronde.  

Dit keer ligt er filmmuziek op de lessenaar, waarmee de moeilijkheidsgraad verder 

wordt opgevoerd. Ook deze voorronde vindt plaats in MFA De Einder, aanvang is 20:00 

uur en de entree is gratis. 

Tijdens de eerste voorronde kregen de Maestro’s Anneke van de Laar, Esther Deimann, Gijs 

van de Manakker, Dieuwer van den Boomen, Koen Wijnen en Rene de Jonge een klassiek 

stuk te dirigeren. Met een korte voorbereidingstijd deden ze toen hun eerste ervaring als 

dirigent op.  

Deze ervaring zullen ze in de tweede voorronde goed kunnen gebruiken. Elke Maestro 

dirigeert nu een stuk met filmmuziek. De stukken worden langer en moeilijker, de uitdaging 

wordt groter. Samen met hun “buddy’s” (elke Maestro krijgt hulp van een muzikant uit het 

orkest) zijn ze de afgelopen weken al volop in de weer geweest om zich de muziek eigen te 
maken. Tijdens twee repetities met het orkest hebben ze hun toegenomen vaardigheid al laten 

zien, nu komt het er op aan om die ook voor het grote publiek in de praktijk te brengen. 

De jury, bestaande uit Tjeu Snoek, Magda Schoolmeesters en Denis van Eijk beoordeelt hun 

optreden op verschillende onderdelen. Ook het orkest kan nog punten geven aan de Maestro 

die het er in hun ogen het beste van af heeft gebracht. 

Na de eerste voorronde voert Esther Deimann het klassement aan, op zeer korte afstand 

gevolgd door de andere Maestro’s. Het belooft dus spannend te worden! 

De grote finale, waarin uiteindelijk de winnaar zich “Maestro 2022” mag noemen, zal 

plaatsvinden op zaterdag 17 december in de bedrijfshal van Groentekwekerij Van den Einden, 

tijdens de Muziekfeesten. 

 

 

Muziekfeesten 
 

Na enkele jaren van afwezigheid zijn de Muziekfeesten weer terug in Someren-Eind. Niet 

meer in een feesttent of op het Einderplein, maar dit keer in de bedrijfshal van 

Groentekwekerij Van den Einden aan Nieuwendijk 115a. Van vrijdag 16 t/m zondag 18 

december a.s. presenteert Muziekvereniging Juliana hier een zeer afwisselend programma: 

 

Vrijdag 16 december:  Big Fun Band: Nog één keer knallen! (zie hieronder) 

Zaterdag 17 december: Maestro-finale 
Zondag 18 december:  Jeugdmuziekdag 

 

Voor vrijdag 16 en zaterdag 17 december kunnen aparte of combi-tickets gekocht worden. 

Entree voor de Big Fun Band bedraagt € 12,50, voor de Maestro-Finale € 16,50.  

Een combi-ticket voor vrijdag en zaterdag kost € 22,50 (de genoemde prijzen per ticket zijn 

exclusief € 1,- reserveringskosten). Tickets zijn te bestellen via 

www.muziekverenigingjuliana.nl. 

about:blank
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Big Fun Band: nog één keer knallen! 
 

De titel van dit bericht laat weinig te raden over. De Big Fun Band gaat zich op 

vrijdagavond 16 december nog één keer op zijn allerbest laten zien tijdens de 

Muziekfeesten.  

De Big Fun Band, bekend van de legendarische optredens voor meer dan 1400 man tijdens de 

Muziekfeesten in Someren-Eind. Maar ook van shows in de voetbalstadions van PSV en Roda 

JC, op grote bedrijfsfeesten en zelfs een keer in Sint Odiliënberg met André Rieu in het 

voorprogramma! Prachtige optredens om nooit te vergeten. 

Begin 2020 besloot de band om er, na ruim 40 jaar, een punt achter te zetten.  

Toen langzaamaan de contouren van het programma van de Muziekfeesten dit jaar duidelijk 

werden, staken verschillende oud-leden de koppen bij elkaar en besloten ze om het publiek 
nog één keer te laten genieten van alle Big Fun Band-hits. Nog één keer knallen dus! 

Ruim twintig bevlogen muzikanten zullen gaan optreden samen met bijna alle zangers en 

zangeressen die in de afgelopen jaren bij de band op het podium stonden. De ingrediënten 

voor een zeer afwisselende show met zoals vanouds een hoog meezinggehalte zijn hiermee 

compleet! Het dak zal vóór het optreden nog extra goed vast gemaakt worden, de Big Fun 

Band gaat namelijk proberen om het eraf te blazen! Deze laatste keer mag u niet missen, dus 

zorg dat u op 16 december in ons Muziekpaleis aanwezig bent!  

 

Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of 

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

 

 

 

 

about:blank
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Toneel spelen iets voor jou!  

Nu de kans om kennis te maken met toneel spelen  

d.m.v. 2 workshops 

 

Afgelopen april hebben we onze voorstelling van Lastige lusten gehad, daarom is het voor ons 

niet mogelijk om in november onze volgende productie te doen, hiervoor is de repetitie tijd te 

kort. Maar heb je altijd al eens kennis willen maken met toneel dan heb je nu de uitgelezen 

kans om deel te nemen aan 2 workshops. 

Hoe gaat dit in zijn werk:                         zie hieronder het programma 

Wanneer en hoe lang duren ze :               12+26 november aanvang 10.00 einde 15.00 uur 

Vanaf welke leeftijd mag ik deelnemen:  16 jaar 

Wie gaat deze workshop begeleiden:       Mike Severens (onze regisseur) 

Wat zijn de kosten:                                   15 euro 
Waar vind het plaats:                                in De Einder 

 

Eerste dag: 

Ochtend: gaan we beginnen met een kennismakingsronde. Hier zullen we spellen gaan doen 

om elkaar beter te leren kennen.  

Einde ochtend/begin middag: ik zal uitleggen wat de basisprincipes zijn van theater maken, 

maar vooral toneelspelen. Dit is een beetje een college/les. 

Dan hebben we lunch.  

Middag: we gaan improviserend verschillende emoties oefenen. Daarna gaan we ook scènes 

improviseren. Uiteindelijk deel ik jullie op in groepjes om met een bepaalde emotie een scène 

te bedenken. 

Afsluiting: jullie krijgen een tekst mee naar huis waarin twee à drie rollen staan beschreven. 

Deze tekst leer je voor de volgende keer. Ieder krijgt (navenant het aantal aanmeldingen) een 

rol toebedeeld. Hier zullen op de tweede dag mee gaan werken.  

Tweede dag: 

Ochtend: we starten weer met een aantal warming-ups. We gaan de tekst gezamenlijk eens 

lezen en op verschillende manieren interpreteren. Uiteindelijk zullen we de scène meerdere 

malen gaan spelen, maar dan steeds wisselend van acteur en bepaalde emotie.  

Dan hebben wij lunch. 

Middag: in de middag krijgen jullie een basis in regie. Dan krijgen jullie nog een scène mee 

per groep. Jullie moeten voor deze scène allemaal een concept bedenken. Uiteindelijk kies je 

de spelers uit met wie je wilt werken en uiteindelijk. Je gaat proberen de concepten over te 

brengen en de scène zo goed mogelijk neer te zetten. 

Afsluiting: geef niet-leden de kans om zich aan te melden. Daarnaast zal Mike ook even gaan 

vertellen wat verwacht wordt in een repetitieproces.  

Kom jij ook? Breng een vriend of vriendin, neef of nicht mee, ook je buurman of buurvrouw 
is welkom om je op deze manier kennis te laten maken met toneelspelen, maar ook met de 

Kring. 

Opgeven vóór 10 november 2022 via lambertclaessens1@gmail.com  ovv je naam  

We vragen 15 euro  

Je krijgt hier voor: 

 -    2 gezellige dagen toneel verrijking 

- Gratis koffie/thee 

- Ook de lunch is inbegrepen. 

- Kennis making met toneelgroep de Kring 

about:blank
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VRIJDAG 4 NOVEMBER  
ALGEMENE VERGADERING EN ONDERONSJE 

 
 
Graag nodigen wij iedereen uit voor de Algemene Vergadering van CV De Plattevonder op 

vrijdag 4 november a.s.  

Deze vergadering wordt gehouden in zaal Jan van Tieskes aan de Nieuwendijk te Someren-

Eind en begint om 20.00 uur. Alle buurtschappen en groeperingen worden van harte 

uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de vergadering wordt o.a. het programma 

van het komende carnavalsseizoen uitgereikt. 

 
Na de Algemene Vergadering zijn alle belangstellenden van harte uitgenodigd om te blijven 

of vanaf 21:00 uur aan te sluiten voor het Onderonsje. 

Deze avond is speciaal bedoeld om jubilarissen in het zonnetje te zetten, nieuwe leden te 

installeren en om afscheid te nemen van leden en natuurlijk om de carnaval alvast op te 

starten met de carnavalsvereniging en d’Einder Muzikanten.  

 

VRIJDAG 11 NOVEMBER OPENING CARNAVAL IN SOMEREN-HEIDE 

Bij onze buren in Someren- Heide wordt het carnavalsseizoen gestart. Diverse 

carnavalsverenigingen zijn uitgenodigd en iedereen is welkom. Samen gaan we knallend het 

nieuwe carnavalsseizoen in!  
 

ZONDAG 20 NOVEMBER JEUGDPRINSENBAL  

Op zondag 20 november om 14.00 uur wordt in gemeenschapshuis De Einder het 

Jeugdprinsenbal gehouden. Wie worden de nieuwe Jeugdprins(es) en Jeugdvorst(in)? Het 

wordt weer spannend!  

Na de bekendmaking volgt een gezellige middag met de jeugdhoogheden en hun jeugdraad 

van 11. Ook benieuwd naar de opvolgers van Jeugdprins Bart en Jeugdvorstin Imke? Kom 

dan op zondag 20 november naar De Einder. 

  

ZATERDAG 26 NOVEMBER PRINSENTREFFEN 

Op zaterdag 26 november organiseert CV De Keijepoal het Prinsentreffen voor dit jaar. Op 
deze avond komen alle carnavalsverenigingen uit groot Someren bij elkaar om er samen een 

gezellige avond van te maken. Iedereen is van harte welkom. Heb je zin in een gezellig 

avondje uit? Kom dan naar de Hei op 26 november a.s. 
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Informatiebulletin november 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: 

- Oppositieprogramma; 

- Voortgang Goede Vaart; 

- BIZ (Bedrijven Investeringszone); 

- IHP (Integraal Huisvestingsplan); 

- Crisisnoodopvang vluchtelingen de Hoof; 

- Schaduwraad. 

 

Oppositieprogramma 

Bij het bespreken binnen de fractie van het eerste concept coalitieakkoord werd al snel 
duidelijk dat het coalitieakkoord voor de Gemeenschapslijst niet zou voldoen. Een zeer 

beknopt en onduidelijk akkoord met weinig specifieke punten en zonder duidelijke 

toekomstvisie voor onze kernen. 

Navraag bij LSH leerde dat zij er hetzelfde over dachten. Maar wat dan? Roepen aan de zijlijn 

zonder zelf actie te ondernemen, het is niks voor ons. Wij zijn van gewoon doen! En dus zijn 

we met een eigen oppositieakkoord gekomen. 

Op z’n Zummers gezegd: “as ge denkt de ge het bitter kant, dan moete ut zelluf doew”. Nog 

nooit eerder vertoond in onze gemeente, en best stoer al zeggen we het zelf.  

 

Een mooi, breed en duidelijk programma met respect voor elkaars partijstandpunten, want we 
hebben zeker ook verschillen, maar vooral geschreven vanuit eenzelfde gedachte en onze 

overeenkomsten als lokale partijen. 

 

Het moest vooral duidelijk voor de burger, goed leesbaar, en zo concreet als mogelijk zijn wat 

er de komende vier jaar gaat gebeuren als het aan ons zou liggen. En we hopen dat de coalitie 

er ook wat aan heeft, want dan zal namelijk de hele Somerense gemeenschap ervan profiteren. 

 

Om maar eens een aantal concrete punten uit het oppositieprogramma te noemen: 

• Aantallen en percentages uit de woonvisie zijn niet leidend, wij willen inzetten op 

groei van 10%-20% van de kleine kernen dat een van de maatregelen moet zijn om deze ook 

in de toekomst leefbaar te houden; 
• Het stimuleren van CPO-projecten in onze kernen en deze faciliteren met duidelijke, 

eenduidige regelgeving en richtlijnen; 

• In het kader van betere communicatie en participatie willen wij met het concept van 

dorpswethouders gaan werken, dat ieder lid van het college van B&W verantwoordelijk 

maakt voor de communicatie richting een van onze kernen en de betreffende dorps- en 

wijkraden; 

• We willen de gemeentelijke website aan gaan pakken en een interactieve kaart creëren 

waarop inwoners ruim van tevoren werkzaamheden in deze gemeente op kunnen vinden; 

• Wij willen de LTS-locatie gaan betrekken bij het centrum met een mooie mix van 

wonen en bedrijvigheid; 
 

 

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
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• We willen aansturen op een autovrij Wilhelminaplein met enkel toegang voor 

bevoorrading van ondernemers; 

• Het reconstrueren van de 
Boerenkamplaan/Sluisstraat/Nieuwendijk met 

meer groen, minder doorgaand verkeer en een 

mooiere uitstraling als uitgangspunten; 

• Het opschalen van onkruidbestrijding op 

verharding in heel de gemeente; 

• Het gaan stimuleren van 

omnisportverenigingen en nauwere samenwerking 

tussen sportverenigingen in onze kernen; 

• Het vinden van een nieuwe vorm voor de 

kermissen in onze kleine kernen samen met de 

dorpsraden om het dorpsfeest dat de kermis hier 
in essentie is niet verloren te laten gaan; 

 

Natuurlijk staat dat en nog veel meer in ons 

Oppositieprogramma Een realistische koers, te 

vinden op onze site! 

 

Voortgang Goede Vaart  

Tijdens de laatste raadsvergadering is onze fractie met een motie vreemd aan de agenda 

gekomen inzake de voortgang in fase een van de Goede Vaart in Someren-Eind.  

 
We zijn intussen dik vijf jaar bezig met de Goede Vaart en nog altijd is er weinig tot niks 

gebeurd. De mensen, deelnemers aan een CPO-project, worden er moedeloos van en weten 

niet meer waar ze aan toe zijn. Vorig jaar in oktober is er geloot en intussen is de start bouw 

voor de derde keer in de planning vier maanden opgeschoven. Een maand of drie geleden 

bleek er nog asbest te zitten in een oude nood weg gebruikt bij de aanleg van het viaduct. En 

onlangs is de start bouw nogmaals met vier maanden opgeschoven. De eerste signalen van 

mensen die noodgedwongen af moeten haken zijn al binnengekomen. De sanering van het 

asbest is nog niet begonnen, het is onduidelijk wie er bestuurlijk verantwoordelijk is en een 

projectplanning is nog niet bekend bij de CPO-verenging. Op dit moment schijnt de start 

bouw voor september 2023 op de planning te staan, dat is dan bijna twee jaar nadat de mensen 

zijn ingeloot voor hun kavels.  
Onze fractie kon zich daar helemaal niks bij voorstellen en wilde het college verzoeken om de 

Goede Vaart met de hoogst mogelijk prioriteit op te pakken. Dat werd uitgesproken middels 

een motie die samen met LSH is ingediend.   

 

De motie is door de raad aangenomen, waarmee wij een duidelijk signaal hebben afgegeven. 

Het wordt nu, om de toekomstige leefbaarheid van Someren-Eind te waarborgen, echt tijd dat 

er spoedig gestart kan worden met bouwen. Hier zal het college met de hoogst mogelijke 

prioriteit mee aan de slag moeten. We willen geen extra uitstel meer en moeten de vaart weer 

in de Goede Vaart terugbrengen! 

 
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/
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BIZ  

De Gemeenschapslijst staat volledig achter de plannen voor de Bedrijven Investeringszone in 

het centrum van Someren. Hierin is wat ons betreft heel goed gekeken naar de grootte van de 
zone, de deelnemers en de hoogte van de bedragen die ondernemers en vastgoedeigenaren 

betalen om zodoende een groot draagvlak te creëren. 

 

We willen daarom ook een duidelijke oproep doen aan alle betreffende ondernemers en 

vastgoedeigenaren in het centrum: ga stemmen, en stem voor! Voor een aantrekkelijker 

centrum waarvan de ondernemers en onze inwoners profijt zullen hebben. Het plan wat nu 

voorligt is goed en gedetailleerd. Er is wat ons betreft geen reden om niet voor te stemmen!  

 

Als zelfs deze versie van de BIZ het niet gaat halen, zullen we 

als gemeente misschien meer regie moeten gaan pakken om 

ons centrum aantrekkelijker te maken. En dat terwijl de BIZ-
vereniging duidelijk heeft laten zien dat het eigenlijk niet 

nodig zou hoeven zijn, omdat onze ondernemers het getuige 

de plannen ook prima zelf kunnen.  

We wensen ze komende maanden veel succes en hopen op een positieve uitkomst voor hen en 

voor heel Someren.  

 

IHP  

Afgelopen raadsvergadering stond het beschikbaar stellen van krediet voor het addendum van 

het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op de agenda. Een stuk dat wat ons betreft 

nog niet rijp was voor besluitvorming. Het gaf onvoldoende inzicht in de gevolgen voor onze 
meerjarenbegroting die het extra krediet met zich mee gaat brengen en kende tevens nog veel 

onzekerheden met betrekking tot de plannen rondom Leerrijk, de Diamant en de Brigantijn.  

 

Als oppositie konden we het stuk daarom nog niet goedkeuren. Vandaar dat wij samen met 

LSH de oproep deden om het stuk van de agenda te halen en tijdens de komende 

raadsvergadering terug te laten komen. Enerzijds zodat we een integrale financiële afweging 

kunnen maken met het vaststellen van de begroting. Anderzijds omdat we duidelijk willen 

hebben wat er met de verschillend (toekomstige) schoollocaties gaat gebeuren en dan met 

name of de schoolbesturen volledig achter deze plannen staan. De gemeente besluit over de 

huisvesting, maar uiteindelijk zijn het de schoolbesturen die over de invulling gaan.  

 
In de huidige plannen stellen wij krediet 

beschikbaar voor een nieuw gebouw waarin 

Leerrijk samen met de Diamant moet komen 

te zitten. De Brigantijn verhuist vervolgens 

naar het gebouw waar nu de Diamant 

huisvest. Over deze invulling gaat echter 

Prodas, niet de 

Gemeente Someren. Onze fractie is dan ook 

voornemens voor te stemmen, enkel wanneer  

daadwerkelijk akkoord gaan met de plannen 
die er nu liggen. Doen zij dat niet, dan kunnen wij op dit moment onmogelijk krediet 

beschikbaar stellen voor de plannen zoals die voorliggen. 

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
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Crisisnoodopvang vluchtelingen de Hoof 

Afgelopen maand werd bekend dat de Gemeenteraad unaniem het besluit heeft genomen om 

per 28 november voor een duur van minimaal twee en maximaal drie maanden 
crisisnoodopvang toe te staan op de locatie van de Hoof.  

De reden hiervoor is de enorme asielcrisis in Nederland, waar in onze ogen alle gemeenten 

een steentje aan bij moeten dragen om dit op te lossen. De groep mensen die gedurende deze 

drie maanden opgevangen gaat worden bestaat uit uitsluitend asielzoekers. Dit houdt in dat 

deze mensen het proces voor een mogelijke verblijfsvergunning nog moeten beginnen. Het 

gaat hier dus niet om statushouders, zijnde mensen die een verblijfsvergunning hebben, maar 

om vluchtelingen waarvan nog niet zeker is of zij mogen blijven.  

 

Deze groep, waar de zogenoemde ‘’veiligelanders’’ al uitgefilterd zijn, hebben de afgelopen 

maanden verbleven in sporthallen en gemeenschapshuizen in onze (veiligheids)regio. Dit 

vaak voor de duur van enkele weken, waarna zij al hun spullen weer moesten pakken en 
verplaatsen naar een volgende locatie. In totaal gaat het in onze regio over een groep van 450 

asielzoekers, die voor de helft bestaat uit gezinnen, aangevuld met individuen. Over deze 

groep zijn in de regio tot dusver geen klachten binnengekomen, zij zorgen zelden voor 

overlast. Het is daarom niet direct te vergelijken met voorbeelden in Budel of Maarheeze, 

waar veel overlast ervaren wordt van de asielzoekerscentra. 

 

We hechten er daarom ook nog aan om te benadrukken dat er een wezenlijk verschil is tussen 

de permanente huisvesting van asielzoekers zoals in azc’s gebeurd, en het verlenen van 

crisisnoodopvang zoals we in de gemeente Someren gaan doen op de locatie van de Hoof. Dit 

is maximaal voor de duur van enkele maanden tot uiterlijk 6 maart en betreft dus geen 
permanente locatie. De Hoof is een commercieel bedrijf dat na die tijd ook weer gewoon door 

wil met de reguliere bedrijfsvoering. Desondanks zien wij in de locatie wel een hele geschikte 

plek om deze mensen wat meer rust en stabiliteit te bieden voor een langere periode. De Hoof 

is gewend om grote groepen te ontvangen en heeft er de faciliteiten ook voor, terwijl het 

buiten de bebouwde kom gelegen is.  

 

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en het waarborgen van de openbare 

orde, de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant regelt het eten en de dagbesteding en de eigenaren 

van de Hoof zijn bereid gevonden om te zorgen voor de huisvesting. Natuurlijk zijn alle 

zorgen en kritieken van onze inwoners ons niet ontgaan. We denken echter dat we met deze 

geschikte locatie een steentje bij kunnen dragen aan de asielproblematiek op een sociale 
manier die ook past binnen dat wat we in Someren wel en niet willen. De gemeente gaat 

komende tijd middels bijeenkomsten inwoners van informatie voorzien en zal proberen om de 

ergste zorgen weg te nemen. Voor vragen kunt u dan ook daar terecht, alsmede contact 

opnemen met een van onze fractieleden. 

 

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 29 november 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 

http://www.gemeenschapslijst-someren.nl/
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Hallo allemaal,  

Het is weer herfst, maar tot nog toe is het nog best lekker buiten. We gaan 

in ieder geval weer naar het eind van het jaar toe, dus we gaan weer het 

een en ander plannen. 

Allereerst hebben we de Annaviering gehad. Er waren zo’n 60 personen aanwezig, maar het 

was weer ouderwets gezellig met goede entertainment. De halve dagreis ging niet door omdat 

er te weinig animo was. 

Nu alvast enkele data om in de agenda te zetten: 

Zo hebben we op 08 november onze themamiddag in de Einder in Someren-Eind. Dit gaat 

over de Hulphond en wordt verzorgd door Hans Sanders. Hij heeft zijn eigen hond bij en gaat 

deze middag uitleggen hoe het is om een hulphond te hebben en wat deze allemaal kan. 

Verder staat de Kerstviering gepland op zondag 11 december vanaf 13.30 uur. Deze is 

wederom bij zaal Velings. 

Kerststukjes maken: hiervoor worden nog uitnodigingen verstuurd, maar we gaan kijken of dit 

in samenwerking met de Einder kan gebeuren. 

Bestuur KBO Someren-Eind 
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Buurtbus Someren Eind 
 

Naar aanleiding van het stuk in de vorige uitgave van Samen ’t Eind kwam bij mijzelf ook de 

vraag op, wat kost dit nu ? 

Ik ben deze even gaan puzzelen bij de website www.9292.nl en ik vind de volgende bedragen. 

 

Iemand die eenmalig een enkele reis boekt in de bus (alleen pin betalen) is € 4,59 kwijt 

ongeacht de lengte van de reis. 

Je kunt ook een daluren dagkaart nemen ( vanaf 9.00 uur ’s-Morgens) dan reis je de hele dag 

dus ook retour voor € 7,18 

 

Als je een OV kaart hebt dan wordt je afgerekend op de afstand welke je aflegt. Op je 
computer kun je met de volgende link alle info opvragen over de OV chipkaart.  

http://www.uitlegovchipkaart.nl 

 

De kosten voor een OV kaart zijn € 7,50 en deze kaart is 5 jaar geldig. Hierop moet je een 

saldo zetten, ook dit kan eenvoudig via de computer https://www.ov-chipkaart.nl/home.htm#/ 

 

Ik ben me er van bewust dat niet iedereen even handig is met de computer, maar het loont 

zeker om even hier hulp voor te vragen. 

 

Ik zal hier nu enkele kosten voorbeelden geven: 

      Dalurenkaart met OV Met OV 65+ 

    enkele reis Hele dag  
enkele 
reis enkele reis 

Someren Eind  Varendonck-Ruchte € 4,59 € 7,18 € 1,74 € 1,22 

Someren Eind  Weert Station € 4,59 € 7,18 € 3,99 € 2,79 

Someren Eind  Maarheeze station € 4,59 € 7,18 € 4,50 € 3,15 

Someren Eind  Geldrop Ziekenhuis € 4,59 € 7,18 € 5,01 € 3,51 

 

Ik heb mijn best gedaan de juiste prijzen te vinden, ik hoop niet afgerekend te worden als er 

een kleine fout is ingeslopen.   Henny Lammers 
 

Vertrektijden Halte Sluisstraat  

   

Bus richting Weert  Bus Richting Someren Maarheeze 

7.56    

8.56  8.56 

9.56  9.56 

10.56  10.56 

11.56  12.02 

12.56  13.02 

14.02  14.02 

15.02  15.02 

16.02  16.02 

17.02  17.02 

 

Overige haltes in Someren Eind, Braamstraat , Sluis 12 en Sluis 13 

http://www.9292.nl/
http://www.uitlegovchipkaart.nl/
about:blank

