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Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 15 februari.
Daarna 22 maart, Vonderstraat 15, bij voorkeur per e-mail: samenteind@gmail.com
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uiteraard gewoon welkom.
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Cor Koks
Brugstraat 32
Distributie:
Andrea Raaijmakers
Steenoven 22

Rekeningnummer: NL06RABO01480.28.349
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tel: 06-46857334
tel: 06-46471073
tel.493787
tel. 495993

MEDEDELINGEN VAN DE KERK

Franciscusparochie
Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Pastorie Nieuwendijk 37
5712 EJ Someren-Eind
Bank: NL14RABO01480.09.484
Email: past.eind.37@hetnet.nl

De pastorie is dagelijks
bereikbaar op telefoonnr.
0493-491315
(is doorgeschakeld naar Nelly van
Houts)

DE ZATERDAGAVOND VIERING VAN 10 FEBRUARI BEGINT OM 17.30 UUR
IN VERBAND MET DE CARNAVALSMIS.
MEDEDELING
Met ingang van 1 januari 2018 worden de zaterdagavond vieringen als volgt ingevuld:
1e, 3e en 5e zaterdag van de maand: pastor Zwirs.
2e en 4e zaterdag van de maand: paters uit Asten.
Dopen, huwelijken en uitvaarten: kapelaan van Overbeek.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar tel.nr. 491315 ( pastorie)
MISINTENTIES
Misintenties á € 10,00 kunnen in de brievenbus van de pastorie of bij Haspelstraat 21
aangeleverd worden. Wilt u dat een aangevraagde misintentie in het Contact wordt vermeld dan
graag opgeven vóór woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis.
LOCATIERAAD O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND
Locatieraad
Jo Van Diepen
Nelly van Houts
Ricus Looijmans
Ivy Geurds

Vlasstraat 13
Haspelstraat 21
Nieuwendijk 70
Kanaaldijk Zuid 43

493763
493100
440115
473907

Bereikbaarheid parochie/pastorie 491315 (doorgeschakeld naar Nelly van Houts ) )
Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts
Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers
Sandra Eilers
Heidi van de Voort
Toos Maas

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Steenoven 22
495993
Coördinatie kosters
Sluisstraat 61
473996
1ste H. Communie
Korteweg 18a
440801/06-29379144 Heilig Vormsel
Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333
Sluis X111

Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981
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Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor

OPENINGSTIJDEN KERKHOF
Zomer 9.00 - 20.00 uur.
Winter 9.00 - 17.00 uur.
AFVAL KERKHOF
Groenafval van het kerkhof, s.v.p. op de daarvoor bestemde plaats deponeren. Het is niet de
bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.
Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. s.v.p. mee naar huis nemen.
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. Als u een kind
wilt laten dopen neem dan eerst contact op met het nr. van de pastorie.( zie boven).
Kapelaan van Overbeek zal daarna contact opnemen met de ouders van de dopeling.
HUWELIJK
Graag 2 maanden van tevoren telefonisch contact opnemen met het nummer van de pastorie zie
boven. Voor het huwelijk heeft u een doopbewijs nodig.
Indien u in een andere parochie gedoopt bent, kunt u daar het doopbewijs halen na een
afspraak.
Daarna neemt Kapelaan van Overbeek contact met u op om een afspraak te maken voor een
gesprek omtrent de viering.
Dan wordt ook het huwelijksformulier ingevuld. (Doopbewijs en trouwboekje van ouders
meenemen).
UITVAART
Neem bij het overlijden van een familielid altijd eerst telefonisch contact op met de pastorie,
(nummer zie boven). Vandaar uit worden, in overleg met de familie, alle betrokken personen
geïnformeerd die nodig zijn voor de viering, avondwake, koor, muziek, organist, acolieten enz.
Uit de collecte van de avondwake of uitvaart worden 3 missen gedaan namens de parochie.
Bij een avondwake en uitvaart worden er 6 missen gedaan namens de parochie.
Het herdenkingskruisje komt te hangen in de sacristie en kan na de eerstvolgende
allerzielenviering meegenomen worden.
Vriendelijk verzoek, Als er geen diensten in de kerk zijn, wilt u dan s.v.p. de moeite nemen
om toch de volgende gegevens van de overledene door te geven op de pastorie, voor een
notitie in de parochieboeken: Geb. datum – overlijdensdatum – overlijdensplaats – plaats en
datum crematie of begrafenis – laatste adres - adres fam. lid - toediening van het Sacrament
v.d. zieken ja/nee.
Dit kunt u per email doen n.l. past.eind.37@hetnet.nl

DOOR DE DOOD IS VAN ONS HEENGEGAAN
Annie Haazen
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Con Amore huldigt jubilarissen
Op de jaarlijkse feestavond, op 18 december jl., huldigde zangvereniging Con Amore uit
Someren-Eind haar jubilarissen.
Mevr. Jo Vossen is 40 jaar lid van de vereniging en mevr. Nelly Lomans-Wijnen 25 jaar.
Voorzitter Henny Lammers bedankte beiden voor hun jarenlange trouwe inzet. Naast het
zingen maken beide dames zich ook op andere gebieden verdienstelijk voor de vereniging.
Zij ontvingen ieder een oorkonde, een speldje en een welverdiend boeket bloemen.
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Beste inwoners van Someren Eind,
Omroep Brabant organiseerde ook dit jaar weer de actie “samen voor de voedselbank “ Dit is
een actie waarbij inwoners uit de Brabantse dorpen zich kunnen verenigen en zich zo samen
sterk kunnen maken voor de mensen die het minder goed hebben in onze samenleving .
Ook Someren Eind had dit jaar een inzamelpunt en wel in het oude SRV pand in de
Haspelstraat 3.
Van 4 tot 15 december hadden wij in Someren Eind onze deuren geopend om zo de mensen van
Someren Eind en omstreken de gelegenheid te geven om mee te doen aan deze actie.
Onze oproep was vooral : Geef! En dat hebben jullie gedaan ! Het doel was zoveel mogelijk
producten inzamelen voor Brabanders die het hard nodig hebben. Wij kunnen nu vertellen dat
het zeker geslaagd is. Totaal hebben wij in Someren Eind meer dan 1100 lang-houdbaarheid
producten opgehaald.
Jullie hebben laten zien waar Someren Eind goed in is : SAMENWERKEN !
Namens de actie Samen voor de voedselbank van Omroep Brabant heel hartelijk bedankt !
Voor meer informatie zie www.omroepbrabant.nl
Met vriendelijke groet,
Ton Bennenbroek
Toos Claessens

25 jarig jubileum koor Sluis 13
25 jaar geleden kreeg, op initiatief van pater Geert Jansen uit Weert, het koor van Sluis 13
gestalte. Al met Kerstmis in datzelfde jaar vond het eerste optreden plaats in de eigen
St. Lambertuskapel.
Bij gelegenheid van dit feit viert het zangkoor “Sluis 13” op zondag 25 februari om 9.30
uur haar jubileum met een feestelijke H. Mis. Deze speciale dienst wordt geleid door pater van
Langen. Het geheel wordt uiteraard opgeluisterd door het jubilerende koor.
Dirigent Harry Bennenbroek en de vier dames: Lenie Vestjens, Ria Konings, Till Hendrikx en
Fieny de Groot, zijn al lid vanaf de oprichting in 1993.
Wij nodigen iedereen uit om aanwezig te zijn tijdens de jubileumviering en de receptie die
daarop volgt.
Adres: Kapel Sluis 13 / buurthuis “de Smelen” Landbouwstraat 5 te Sluis 13, Someren-eind.
Vriendelijke groeten van dirigent en leden van koor “Sluis 13” .
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PROGRAMMA EVA FEBRUARI
Woensdag 21 februari excursie De Budelsche
Deze middag gaan we op excursie bij Drukkerij De Budelsche in Budel.
Dit is een moderne full service grafische dienstverlener met een breed productenpakket.
Zij leveren vouw kartons om medicijnen, cosmetica, food of andere producten in te verpakken
en overig drukwerk om waarde toe te voegen aan producten of organisaties.
Leden die zich hiervoor opgegeven hebben worden om 12.15 uur verwacht op het Einderplein.
VERSLAG ACTIVITEITEN
Kerstworkshop 13 december
Met een vijftien tal leden hebben we weer een mooie creatie gemaakt voor op tafel.
Kerstviering 20 december
De leden werden welkom geheten en kregen een lotje voor de loterij.
Na de kerstgedachte hebben we genoten van koffie/thee en heerlijk kerstbrood.
Daarna was het tijd voor Muzikaal Verteltheater. Frans en Henk hebben ons door middel van
verhalen en liedjes een leuke avond bezorgd. Aan het einde van de avond was er nog een loterij
en gingen veel leden met mooie cadeaus naar huis.
Informatie avond Geheugen en Vergeten 17 januari
We hadden iemand uitgenodigd van de hersensstichting om ons iets te vertellen over Geheugen
en Vergeten. www.hersenstichting.nl
We kregen uitleg over de hersenen en kregen enkele stellingen voorgelegd.
Ook kregen we uitleg over dementie.
Het was een interessante avond.
Aan het einde van de avond hebben we ook nog een jubilaris gehuldigd.
Jeanne Verhoijsen is 25 jaar lid van EVA (voorheen KVO)
Ze is een actief lid en bij veel activiteiten aanwezig .
Jeanne heeft ook de naam bedacht van EVA Eindse Vrouwen Actief.
Ze kreeg een bloemetje aangeboden en een cadeaubon.
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28 januari JEUGDPRINSENRECEPTIE
Op zondag 28 januari 2018 zal in gemeenschapshuis De Einder de jeugdprinsenreceptie van
Jeugdprinses Isabel en Jeugdvorstin Maartje worden gehouden. De receptie begint om 15.00
uur. Iedereen is van harte welkom om op deze receptie aanwezig te zijn.
29 januari KRANTENVERKOOP
Op maandagavond 29 januari zullen leden van onze vereniging vanaf 18.00 uur langs de deur
komen om de carnavalskrant editie 2018 te verkopen. De krant kost €1,50. Mocht je niet thuis
zijn, dan is de krant daarna alsnog te koop op donderdag 1 en vrijdag 2 februari tussen 18:30 en
19:30 uur op Meidoornstraat 21.
30 januari KOM IN DE LOODS
Op dinsdag 30 januari wordt de KOM IN DE LOODS avond georganiseerd.
Tussen 19:00 en 21.00 uur is iedereen van harte welkom op onderstaande bouwlocaties in
Someren-Eind, om kennis te maken met de creaties voor de Dendse optocht. Op deze
bouwlocaties zullen de wagenbouwers aanwezig zijn om uitleg te geven over het bouwen van
hun wagen en het idee erachter.
Op de volgende bouwlocaties bent u van harte welkom:
Havenoord
De Plak
KomOkUs
’t Hoefke
VG KwamOkUs
Brimberre

Nieuwendijk 126
Martens houtvezel
Scheidingsweg 13
nishut bij M. den Dekker
wordt z.s.m. bekend gemaakt via Facebook
Hoeksestraat 21
Vereijken Kwekerijen
Hoeksestraat 21
Vereijken Kwekerijen
Herdzand 30
achter in de loods

AANMELDEN OPTOCHT
Aanmelden voor de optocht kan nog tot 1 februari. Je vindt het inschrijfformulier digitaal op
onze website: www.cvdeplattevonder.nl
Meer informatie omtrent de optocht en het aanmelden is op te vragen via de mail:
optocht@cvdeplattevonder.nl
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3 februari PRINSENRECEPTIE
Wij willen u van harte uitnodigen op de receptie van Prins Ruud d’n Urste en Prinses Dieuwer
van CV De Plattevonder. Deze wordt gehouden op zaterdag 3 februari in Partycentrum de
Platte Vonder aan de Nieuwendijk in Someren-Eind vanaf 18.00 uur. U kunt ons prinsenpaar
dan persoonlijk feliciteren.
Uiteraard zijn d'Einder Muzikanten ook weer van de partij om deze avond muzikaal te
begeleiden. Tijdens deze avond is ook tijd gereserveerd voor andere carnavalsverenigingen uit
de buurt. Na afloop van de receptie is er groots carnavalsfeest. De entree is gratis.
4 februari BEZOEK D’N DISSEL
Op zondagavond 4 februari brengen we met de verenging het jaarlijkse bezoek aan d’n Dissel.
Dit is het clubgebouw voor mensen met een beperking in Asten. Deze mensen vieren graag
carnaval en met muziek van onze Einder Muzikanten hossen ze er vrolijk op los. Dit is altijd
een zeer geslaagde avond met als hoogtepunt het uitdelen van de snoepzakken.
11 februari OPTOCHT CV DE PLATTEVONDER
De optocht van De Plattevonder zal op zondag 11 februari a.s. vanaf 13:11 uur weer door de
straten trekken. Op dit moment zijn de deelnemers druk bezig met het maken van prachtige
bouwsels en worden er ludieke ideeën uitgewerkt. Het belooft weer een mooie optocht te
worden.
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Route van de optocht
start optocht Einderplein/Nieuwendijk daarna
Boerenkamplaan, Coöperatiestraat, Kampstraat,
Nieuwendijk. Einde op het Einderplein.
Vervolgens wordt gezorgd voor een natje en droogje
voor de deelnemers van de optocht en is om 19.00
uur de prijsuitreiking in De Einder.

Programma carnavalsdagen 2018
VRIJDAG 9 FEBRUARI
19:00u De Ruchte
ZATERDAG 10 FEBRUARI
17:00u Het Monumentje
17:30u De Einder
19.00u De Einder
20.00u De Einder

Sleuteloverdracht.

Opening carnaval door middel van het ontsteken van de
lamp op het Monumentje.
Carnavalsviering
Buffet voor de leden
Ex-prinsen installatie van ex-Prins Marcel III en exPrinses Elles.

ZONDAG 11 FEBRUARI
13:11u Straten Dend
19:00u De Einder

Start van de Plattevonder optocht
Prijsuitreiking van de optocht.

MAANDAG 12 FEBRUARI
10:00u PC De Platte Vonder

Dauwkwèke met d’Einder Muzikanten

DINSDAG 13 FEBRUARI
11:00u PC De Platte Vonder
14:30u PC De Platte Vonder
19.00u De Einder
22:00u Het Monumentje
22:49u PC De Platte Vonder

Carnavalsbrunch
Kindermiddag
Sluiting jeugdcarnaval
Sluiting carnaval door het doven van de lampen bij het
Monumentje.
Sluiting Carnaval 2018. Iedereen is van harte welkom om
de carnaval mee te sluiten.

WE WENSEN ALLE ROTTEN EN ROTTINNEN EEN GEWELDIGE CARNAVAL!!
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Jeugdcarnaval in De Einder
Jij komt toch ook!!!

CARNAVAL
Tieneravond vrijdag 2 februari 2018 van 19:30 uur tot 22:00 uur
Met medewerking van een DJ Jasper
Optredens van dansgroep D-Light en de Dend’s marietjes
Verkiezing leukste/mooiste verklede jongen en meisje
Voor de jeugd vanaf groep 5 tot en met 15 jaar

Kindermiddag zondag 4 februari 2018 van 14:00 uur tot 17:00 uur
Met medewerking van een DJ Jasper
Optredens van dansgroep D-Light en de Dend’s marietjes
Verkiezing leukste/mooiste verklede jongen en meisje
Ballonnenclown Dirk
Voor kinderen tot en met groep 4 (en hun ouders)
------------------------------------------------------------------------En op beide dagen bezoek van PRINS Ruud 1e , PRINSES Diewer, VORST Martijn,
VORSTIN Kristel, JEUGDPRINSES Isabel, JEUGDVORSTIN Maartje en
DE JEUGDRAAD VAN ELF!
Deze activiteiten zijn gratis. De kinderen krijgen een gratis consumptiebon bij binnenkomst.
Spuitserpetine en stiften worden niet toegelaten.
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Ruilverkaveling
Aanvulling bij het vorige artikel van de beemd.
De vorige keer heb ik geschreven over de beemd en dat de percelen door vererving heel vaak
verdeeld werden en daardoor op de duur heel lang en smal waren geworden. Bovendien
stonden er tussen de meeste akkers ook nog laag groeiende struiken zodat er niet economisch
geboerd kon worden.
De zwarte strepen op het plaatje zijn zandwegen met karresporen zodat iedere eigenaar op zijn
akker kon komen. Dit kadasterkaartje dateert van even vóór 1900.
Daarom werden er voor de 2e wereldoorlog al plannen gemaakt om tot een ruilverkaveling te
komen waardoor alle eigenaren hun grond aan één stuk zouden krijgen waardoor de akkers veel
gemakkelijker bewerkt konden worden. Dit plan werd in de eerste oorlogsjaren uitgevoerd.
Remy Lammers
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De Dorpsondersteuner

Kennismaken
Als ik bij mensen kom hoor ik nog te vaak dat mensen niet precies weten wat ik doe of wie ik
ben. Graag kom ik een keer op visite, dan weet u precies wat ik mogelijk nu of in de toekomst
voor u kan betekenen. Bel of mail me, dan maken we een afspraak.
Zorgen maken
Maakt u zich zorgen om uzelf of om iemand uit uw omgeving en wilt u graag eens uw verhaal
delen? Ik kom naar u luisteren, wellicht kunnen we iets betekenen.
Vrijwilligers
Regelmatig krijg ik een verzoek van mensen of verenigingen uit Someren-Eind die op zoek zijn
naar een vrijwilliger, een maatje of tijdelijke oplossing bij bijvoorbeeld ziekte. Dit kan
eenmalig zijn of voor langere duur. Mocht u zelf graag (tijdelijk) vrijwilligerswerk in de
gemeenschap willen doen of willen weten wat mogelijkheden zijn?
Neem dan eens contact met me op.
Samen Dementievriendelijk Someren-Eind
Om meer bewustzijn en begrip te creëren, organiseert de werkgroep Dementie met inwoners uit
Someren-Eind een thema avond Dementie op dinsdag 13 maart 2018 in de Einder van 19.00
uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom! Wilt u zich aanmelden bij mij of bij het KBObestuur?
Dementiekoffer
Als u in uw naaste omgeving geconfronteerd wordt met de ziekte Dementie dan kan het heel
prettig zijn om er nog wat meer over te kunnen lezen. Maar ook informatie te krijgen over het
omgaan met mensen met dementie en de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in
Someren. En verhalen over lotgenoten zoals Hugo Borst en een kinderboek of DVD kunnen
misschien van pas komen. Deze informatie vindt u in de EHBD koffer light. Deze is te leen bij
de bibliotheek en de dorpsondersteuner.
113 zelfmoord-preventie
Als u of uw naaste het niet meer zitten en met zelfmoordgedachten geconfronteerd wordt, weet
dat u dan altijd 0900-0113 kunt bellen. Daar staan dag en nacht mensen voor u klaar. Daar kunt
u met uw verhaal terecht. Of lees meer informatie op www.113.nl.
Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg,
wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me bellen!
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 0619221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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NLDOET is samen de handen uit de mouwen steken
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart worden weer de landelijke vrijwilligersdagen georganiseerd.
Ook in Asten en Someren zijn er volop klussen te klaren. Op ruim 15 plekken wordt er
getimmerd, opgeruimd, geschilderd, geschoffeld, koffie gedronken en veel samen gelachen.
Een leuke en mooie gelegenheid om alleen, als vriendengroep, collega’s of buren een andere
club te helpen voor een dag.
Kijk op www.nldoet.nl waar je aan de slag kunt, of bel vrijblijvend naar Onis
Vrijwilligerscentrale, 0493-441256 of c.vaneijden@oniswelzijn.nl

In verband met het niet juist plaatsen van de advertentie, hierbij de advertentie zoals
aangeleverd.
De redactie.
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of een
schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 30 november een
informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in bed
plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met
opzet. Ze vinden het zelf meestal heel erg en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind
moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een aantal informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken we de verschillende manieren en
praktische tips om het bedplassen aan te pakken.

Op 30 november organiseren we een informatieavond in het Maxima Medisch Centrum in
Veldhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer
22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl. Hier
leest u ook meer informatie over de andere informatiebijeenkomsten in januari en mei 2018 en
over het onderwerp bedplassen.
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In citrus gepocheerde peren
Buiten is het koud, maar in de keuken maak jij het gezellig! Met heerlijke gepocheerde
peren.
Gepocheerde peren zijn heel erg lekker en toch eenvoudig te maken, daarnaast is het een
uitstekende manier om voldoende fruit binnen te krijgen. Het is een simpele klassieker die
makkelijk zelf te maken is. Je kunt je favoriete kruiden en smaken toevoegen om je eigen
variant te maken, of je kunt ze zonder opsmuk eten met wat ijs, chocola of iets anders lekker
zoets. Ga snel naar stap 1 om te leren hoe je zelf peren pocheert.

Nagerecht | 6 personen | 60 minuten
Wat heb je nodig :
6 peren geschild
Geraspte schil & sap van 2 citroenen
Geraspte schil & sap van 2 sinaasappels

350 gram kristalsuiker
1 kaneelstokje
geklopte slagroom ..voor erbij

We beginnen met de bereiding :
1. Doe alle ingrediënten, behalve de peren en de slagroom in een steelpan die groot genoeg
is voor 6 peren.
2. Schenk er 600 ml water bij en breng aan de kook.
3. Als de suiker is opgelost, draai je het vuur laag en laat je de peren voorzichtig in de
siroop zakken.
4. Verhit ze 10-12 minuten tot ze zacht zijn.
5. Neem de pan van het vuur.
6. Laat de peren voor de helft afkoelen en serveer ze op een mooi bordje.
7. Schep er een lepel geklopte slagroom bij en schenk 4 eetlepels perenvocht over de
peren.
Bon Appetit
lekker koken in je eigen keuken !
Voor meer recepten & kookworkshops, kijk op onze website : www.bonappetit-someren.nl

16

