Nummer 4
April 2018

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 19 april.
Daarna 24 mei, 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
Harmonielaan 18

tel: 06-46857334

Tekstverwerking en lay out:
Anja van Meijl

Vonderstraat 15

tel: 06-46471073

Drukwerk:
Cor Koks

Brugstraat 32

tel.493787

Distributie:
Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

tel. 495993

Rekeningnummer: NL06RABO01480.28.349
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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)
Kapelaan van Overbeek
0493-691415

ZATERDAG 31 MAART OM 18.00 UUR PAASWAKE MET MEDEWERKING VAN
HET KERKKOOR VAN HEUSDEN.
Eerste paasdag is er geen heilige mis in Someren-Eind wel in de Lambertus kerk te Someren
VASTENAKTIE FRANCISCUSPAROCHIE
Bij deze samen ’t Eind vind u informatie over de Vastenaktie.
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.
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

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor

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
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493763
493100
440115
473907

Bereikbaarheid parochie/pastorie 491315 (doorgeschakeld naar Nelly van Houts ) )
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 ZIJN VAN ONS HEENGEGAAN
Lies van Bogget en Mia Bukkems
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PROGRAMMA EVA APRIL
Woensdag 11 april Ouder worden.......een uitdaging!
Op woensdag 11 april organiseren de vrouwenverenigingen van Groot Someren een thema
avond over ouder worden.
Het initiatief van deze avond komt van Vrouwen Centraal naar aanleiding van de
toneelvoorstelling "Ma" naar het boek van Hugo Borst.
Te zien op zaterdag 21 april in De Ruchte.
Er zijn verschillende lezingen en workshops te volgen.
Er zijn ook informatiestands over medicijngebruik, mantelzorg, voeding, literatuur, Alzheimer
café Peelland, dorpsondersteuners.
Lezingen door Notaris Kessels over het testament, Geriatrie in een notendop, mantelzorg en
valpreventie
Je kunt je die avond opgeven om een lezing of workshop te volgen.
Zie voor verdere informatie advertentie in Het Contact van donderdag 22 maart.
Of via de website www.vrouwencentraal.nl
Aanvang 18.30 tot 22.00 uur
Toegang gratis
In de Ruchte in Someren
Woensdag 18 april
Een speurtocht door Someren Eind met een tussenstop waar we kunnen genieten van een
lekker kopje koffie/thee met wat lekkers.
Informatie volgt nog.
Verslag Wensambulance Brabant op woensdag 18 maart
2 vrijwilligers van Wensambulance Brabant kwamen ons iets vertellen over de
Wensambulance.
Bemand door professionele vrijwilligers en uitgerust met comfortabele brancards, brengen zij
terminaal zieken nog één keer naar hun favoriete plek.
In Brabant staan 5 ambulances klaar om de wensen te vervullen.
Ze vertelden persoonlijke verhalen en we mochten ook een kijkje nemen in de ambulance.
Het was een interessante avond. De vrijwilligers kregen een bedankje en een ruime donatie
voor hun werk. Dit omdat ze geheel afhankelijk zijn van giften.
Voor informatie zie www.wensambulancebrabant.nl
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Muziekvereniging Juliana

Start kaartverkoop Cabaculinair
Ook zoveel positieve reacties gehoord over de editie van Cabaculinair van vorig jaar?
En zou u er op vrijdag 18 of zaterdag 19 mei ook of opnieuw bij willen zijn? Ben dan
snel! De kaartverkoop start op donderdag 29 maart a.s. om 20:00 uur. Vanaf dat
moment zijn kaarten te reserveren via kaartverkoop.cabaculinair@gmail.com.
De prijs per kaartje is € 32,50 (excl. drank) en om per gezelschap een tafeltje te
reserveren kunnen kaarten vanaf 4 stuks besteld worden. Er zijn slechts 150 kaarten per
avond beschikbaar!
De naam Cabaculinair is een samenvoeging van de woorden ‘cabaret’ en ‘culinair’. Het
evenement is onderdeel van de Muziekfeesten van Muziekvereniging Juliana. Op het
Einderplein, dat geheel in de stijl van een klein, gezellig Comedy Theater zal zijn ingericht,
serveren diverse restaurants uit Someren-Eind verspreid over de hele avond hun specialiteiten
en lokale lekkernijen. Dit, in combinatie met een totaal vernieuwd amusementsprogramma
met muziek en cabaret op het podium, zal u een onvergetelijke avond bezorgen. Het
programma start beide edities om 18:30 uur.

Huldiging jubilarissen Muziekvereniging Juliana
Op zaterdag 14 april huldigt de Muziekvereniging vier jubilarissen. Ruud van Doorn en
Loes van der Kampen zijn 25 jaar lid, Willy Kuijpers en Jozef Vereijken 40 jaar.
De jubilarissen worden thuis afgehaald met een serenade. Vervolgens verzorgt het
jeugdorkest om 15:00 uur een concert in De Einder met als titel: Jong Gedaan is Oud
Ge(jubi)leerd. Alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.
Van 17:00 tot 18:00 uur kunt u de jubilarissen feliciteren tijdens de receptie in zaal De
Plattevonder in Someren-Eind.
Loes van der Kampen begon op 8-jarige leeftijd met haar muziekopleiding. Ze wilde het
liefste met slagwerk beginnen, maar hier was de toen genaamde drumband nog wat te
behoudend voor ingesteld. Tijdens serenades die ze zag ontstond de liefde voor de hoorn en
dit instrument bespeelt ze nu nog steeds in het harmonieorkest.
Vanaf 1999 is ze lid van d’Einder Muzikanten waar ze alt-trombone speelt. Sinds vorig jaar is
ze actief in het bestuur van de Muziekvereniging, hier behartigt ze de zaken rond de
jeugdopleiding en jeugdorkesten.
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Ruud van Doorn woonde in zijn jonge jaren in Heeze, waar hij op 10 jarige leeftijd met een
paar vrienden op slagwerkles ging. Dit was echter maar van korte duur, zijn vrienden stopten
en hij ook. Hij kreeg verkering met Marie-Louise de Groot, die trompet speelde bij
Muziekvereniging Juliana. De muzikale vonk sloeg over en hij ging op trompetles. Toen het
harmonieorkest optrad in Maring in Duitsland viel hem het mooie geluid van de bariton op.
Dit werd uiteindelijk zijn instrument, ook bij d’Einder Muzikanten.
Jozef Verijken startte zijn lidmaatschap bij Juliana als schellenboomdrager, daarna heeft hij
het vaandel gedragen als de harmonie de straat op ging voor serenades. Bestuurlijk was hij 12
jaar actief. Hij verrichtte veel hand- en spandiensten in de “dagploeg” tijdens de
Muziekfeesten en was ook lid van het comité dat dit evenement organiseerde. Hij maakte zelf
een aantal hangtafels die niet alleen in de tent van de Muziekfeesten gebruikt werden, maar
ook nu nog steeds verhuurd worden. Inmiddels is hij 10 jaar commissaris.
Willy Kuijpers is 40 jaar lid en al die tijd commissaris geweest. Destijds werd hij nog
gevraagd door oud-voorzitter Sjef Wijnen. Tijdens zijn lidmaatschap heeft hij zich op veel
manieren verdienstelijk gemaakt voor de vereniging, onder andere met de donateursacties.
Zijn zakelijke contacten kwamen vaak goed van pas, zo regelde hij de verwarming van de
feesttent tijdens de Muziekfeesten.
Uitwisselingsconcert harmonieorkest
Zondag 22 april geeft het harmonieorkest een concert samen met de Koninklijke
Harmonie Unie Sevenum en harmonie St. Antonius uit Asten-Heusden. Dit vindt plaats
in De Wingerd aan de Maasbreeseweg 2 in Sevenum en begint om 10:30 uur.
De harmonieorkesten Juliana en Unie Sevenum staan onder leiding van Robbie Snoek,
harmonie St. Antonius wordt gedirigeerd door Tjeu Snoek. Ieder korps brengt een programma
van ongeveer een half uur, waarin afwisselende muziekstijlen aan bod komen.

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

Met veel liefde en plezier hebben wij gewerkt
aan de nieuwe website:
www.someren-eind.nl
Op deze site schetsen we een beeld van mooie aspecten van ons dorp, toen en nu. We
belichten er stukje historie, de bezienswaardigheden en de natuur van Someren-Eind.
Iedere maand vindt u hier de digitale versies van Samen ’t Eind. Ook gegevens van de lokale
verenigingen en voorzieningen kunt u hier vinden.
Mist u zaken, ziet u iets wat niet klopt of heeft u suggesties of toevoegingen? Dan vernemen
wij dat graag! Stuur uw gegevens naar dorpsraad@someren-eind.nl
Namens de Dorpsraad
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Terugblikken op..
Samen Dementievriendelijk Someren-Eind
Op 13 maart hebben we een hele mooie avond rondom Samen
Dementievriendelijk Someren-Eind gehad. Er was een grote opkomst, waar we
als werkgroep heel blij mee zijn. We hoorden informatie over de ziekte
dementie. Ook zagen we een filmpje over het dorp Veghel. We spraken met
Anne van de Putten, zij is een mantelzorger. Ze sprak over haar ervaringen als
vrouw van iemand met de ziekte dementie. Marijke van ’t Klooster en Jan van
zorgboerderij Onder Ons kwamen vertellen hoe hun dagen op de boerderij eruit
zien. Casemanager Dementie van Savantzorg Sanne Stultjens konden we vragen
stellen. We mochten luisteren naar krachtige gedichten en mooie liedjes. Het
Alzheimercafé was aanwezig met veel informatie over zaken rondom dementie.
Onis Welzijn had materialen over dementie, maar ook voor mantelzorgers. We
hopen dat iedereen iets heeft kunnen opsteken van deze avond. En vergeet de
vergeet-me-nietjes niet te zaaien!
Wij danken Stichting Dr Eijnatten, welke ons heeft ondersteund met een
financiële bijdrage. Bij de Dorpsondersteuner kunt u gratis een dementiekoffer
lenen met daarin materialen en boeken rondom dementie.
Mocht u nog behoefte hebben aan meer informatie, een cursus omgaan
met.., of iets anders? Geef ons een signaal, als werkgroep horen we dat
graag!
De werkgroep:
Dorpsraad: Wendy Koolen en Marion Swinkels
KBO: Nico van den Broek
Onis Welzijn: Truus van Otterdijk
Dorpsondersteuner: Cindy Manders
Maria Verrijt en Anki Spee
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De Dorpsondersteuner
Terugkijken naar..
Op 13 maart hebben we een hele mooie avond rondom Samen Dementievriendelijk SomerenEind gehad. Er was een grote opkomst, waar we als werkgroep heel blij mee zijn. We hopen
dat iedereen iets heeft kunnen opsteken van deze avond. Mocht u nog behoefte hebben aan
meer informatie, een cursus omgaan met.., of iets anders? Laat het weten!
Ik weet het niet meer…
Soms komt er zoveel op u af dat u niet meer weet hoe u het moet oplossen. U weet dan ook
niet bij wie u aan moet kloppen voor hulp. In zo’n situatie kunt u ook met mij contact
opnemen.
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.
Hulp vragen of bieden
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) hulp willen bieden in de
gemeenschap of willen weten wat mogelijkheden zijn? Of heeft u zelf hulp nodig? Of vindt u
het leuk om hier met mij over te brainstormen over hoe we het lokaal kunnen neerzetten?
Neem dan eens contact met me op.
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, misschien kunnen we iets doen.
Dementiekoffer te leen
In deze koffer vindt u materialen, brochures en informatie over de ziekte Dementie. De koffer
is gratis te leen bij de Dorpsondersteuner. Maak hier gebruik van!
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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Gemengde Zangvereniging Con Amore
uit Someren Eind presenteert
op zondag 15 april 19:00u in de Lambertuskerk te Someren
hun nieuwste en meest romantische project:

“Douce France”
Dit concert zal volledig toegewijd zijn aan het Franse Chanson en andere Franstalige
hoogtepunten uit de West-Europese muziekgeschiedenis.
Met deze tour de France en tevens tour de force van het koor dat 2 jaar geleden nog een
veelgeprezen Zuid-Amerikaans concert gaf in Someren is wederom een originele weg
ingeslagen. Zelden is er door een koor een dergelijk Frans programma samengesteld met
zoveel unieke arrangementen van bekende en ook enkele minder bekende Franse chansons.
U hoort onder andere chansons van
Edith Piaff, Jacques Brel, Jean Ferrat, Michel Fugain, Yves Montand,
Yves Duteil, Frida Boccara, George Moustaki en nog vele anderen.
Het programma is aangevuld met enkele hoogtepunten uit de 19e eeuw, zoals uit de
opera’s Carmen, Lakmé en Faust.
Con Amore is er trots op dat ook

Kinderkoor de Dauwdruppeltjes
acte de presence zullen geven, evenals
sopraan Franka van Dommelen, alt-mezzo Daniëlla Buijck en
bariton Johan van Oorschot.
Het geheel zal ondersteund worden door een combo met daarin piano, gitaar, contrabas,
drums en accordeon en wederom onder leiding staan van

dirigent Richard Meulendijk
Verkoop kaarten: conamorese@gmail.com
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Rabo Clubkas Campagne: de prinsenwagen

Van donderdag 5 t/m 30 april kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid weer hun stem
uitbrengen op hun favoriete clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.
Uiteraard hopen we van harte dat
jouw stem naar onze vereniging
gaat.
CV De Plattevonder kan je stem
goed gebruiken en zal deze
inzetten voor een nieuwe
prinsenwagen: het ging dit jaar
nog nèt, maar voor komend jaar
zal er echt iets gedaan moeten
worden aan de prinsenwagen. Het
liefst zouden we een goede
gebruikte aanschaffen.
Mocht je een geschikte weten te
staan, dan horen we het graag.
De prinsenwagen moet in ieder geval voldoende ruimte bieden aan het prinsenpaar, volledige
raad van 11 en d’Einder Muzikanten.
Laat jouw stem horen en steun onze vereniging! Jouw stem is een stukje prinsenwagen waard.
Let op: alleen leden van Rabobank Peelland Zuid mogen stemmen. Als je klant bent, ben je
niet automatisch lid. Je kunt in Internetbankieren, onder ‘uw gegevens’ checken of je lid bent
van Rabobank Peelland Zuid. Indien dat nog niet het geval is, kun je je lidmaatschap nog
aanvragen voordat de campagne begint en weet je zeker dat je jouw stem op je favoriete
vereniging kunt uitbrengen.
Ieder lid van de Rabobank krijgt binnenkort 'n brief met daarin meer uitleg en informatie.
Meer informatie kun je ook vinden op www.rabobank.nl/peellandzuid
Indien je niet stemt, komen we je stem graag ophalen. Lukt het
niet om digitaal te stemmen? Stuur even een berichtje naar
info@cvdeplattevonder.nl of 06-48773160. We helpen graag.
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Beste Haspelaren en oud Haspelaren,
In 1984 werden de eerste huizen gebouwd op en rond de
plek waar het voormalige fabrieksgebouw stond wat in
Someren-Eind bekend stond onder de naam “d’n Haspel”
In oktober van dat jaar ontvingen we een schrijven van
Carnavalsvereniging “de Plattevonder” met de vraag of
we wilden nadenken over het oprichten van een
zelfstandige buurtvereniging. Daar hebben we in 1985
gevolg aan gegeven. Buurtvereniging “d’n Haspel” werd
opgericht.
Omdat het ontstaan van onze vereniging is begonnen
door een uitnodiging van Carnavalsvereniging “De
Plattevonder” houden wij de telling van de
carnavalsvereniging aan voor het houden van een
jubileum en aangezien we dit jaar 33 jaar bestaan (3 x
11) hebben we groot feest.
Het feest wordt gehouden op zaterdag 1 september a.s.
Het leek ons leuk om een soort reünie te organiseren. Wij
nodigen daarom alle Haspelaren en oud Haspelaren bij
deze uit om op 1 september feest te komen vieren. Dus
noteer deze datum alvast in uw agenda.
Later in het jaar komen wij hier op terug want, in
verband met de organisatie van het feest, dienen we te
weten wie er allemaal aanwezig kunnen zijn zodat we
gericht inkopen kunnen doen. Bij die gelegenheid
kunnen we ook iets meer vertellen over wat er allemaal
gaat gebeuren op het feest.
Zijn er Haspelaren of oud Haspelaren die graag een
optreden op het feest willen verzorgen dan zijn we daar
enorm blij mee. Ook zij kunnen zich t.z.t. opgeven bij de
organisatie.
Maar op dit moment is het belangrijkste dat u in uw
agenda vermeld dat u op zaterdag 1 september a.s. groot
feest hebt. Op de rest komen we t.z.t. terug. Bedankt
voor het lezen van dit stukje en veel plezier en geluk de
komende tijd.
Feestelijke groet,
Commissie jubileum D’n Haspel
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TIENDE KONINGSFESTIVAL
Wie jarig is trakteert! Dat is het motto van het tiende Koningsfestival op het Einderplein in
Someren-Eind op donderdag 26 en vrijdag 27 april. Koningsnacht staat in het teken van
livemuziek. Op Koningsdag zelf zijn er volop activiteiten voor jong en oud. Twee bands
sluiten het festival ’s avonds ook weer muzikaal af.
Koningsnacht
Koningsnacht start om 19:00 uur met de band 30past7. Deze pop-rock coverband bestaat uit
zes energieke jonge honden die graag hun covers, mash-ups en medleys door het hele land
heen blazen. Ze speelden al in het voorprogramma van Guus Meeuwis, Miss Montreal,
Memphis Maniacs, Dries Roelvink, BZB en Nielson. En nu staan ze gewoon tijdens
Koningsnacht in Someren-Eind! Entree voor deze avond is € 5,-.
Koningsdag
Programma voor de kinderen van de basisschool
Het Oranjecomité heeft een mooi programma in elkaar gezet voor de jeugd van de
basisschool. Zo is er vanaf 9:00 uur op het Einderplein gelegenheid om je fiets of ander
vervoermiddel te versieren, waarna een optocht door de straten van Someren-Eind volgt.
Daarna is er voor groep 0 t/m 5 een Vossenjacht, groep 6 t/m 8 kunnen meedoen aan
Crazy 88. Met een brief die op school wordt uitgedeeld worden alle activiteiten duidelijk
uitgelegd, hierin staat ook hoe je je kunt opgeven. Het comité komt ook naar de basisschool
om hun programma te promoten!
Beachvolleybal
Om 12:30 uur start het beachvolleybaltoernooi. Wil jij met een team meedoen? Inschrijven
kan vanaf nu door een mail te sturen met jouw teamnaam naar:
koningsfestival.somereneind@gmail.com.
Inschrijfgeld per team is € 25,-. Hiervoor ontvang je een leuke goodie-bag om met je team de
dag energiek door te komen! Een team bestaat uit minimaal 5 personen met een minimum
leeftijd van 15 jaar (reserve/wisselspelers zijn toegestaan!).
Voor de niet-sporters is er op het Einderplein echter ook voldoende te beleven. Een beachbar,
kinderspeelparadijs en chillhoek maken het strandfeest compleet.
De sportieve volleybalstrijd eindigt om 17:00 uur in een spectaculair finalespel.
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Twee bands op Koningsdag
Direct na de beachvolleybalfinale start het muzikale programma met twee bands, speciaal
voor de tiende verjaardag van het Koningsfestival. De vrijdagavond leent zich hier bovendien
perfect voor!
Jam Pilots zullen het spits afbijten. Deze band, afkomstig uit Someren-Eind laat met hun
rockcovers van o.a. Foo Fighters, Pearl Jam, Royal Blood en Volbeat niets aan duidelijkheid
te wensen over; gitaren inpluggen, aftellen en gaan! Alles wat je hoort is live en vol energie
zullen de vier rockers hun muziek op het publiek gaan afvuren!
Afsluiter dit jaar is de band Burmingham. Deze zes enthousiaste muzikanten uit NoordLimburg brengen de meest knallende covers van de sixties tot nu, heerlijke meezingmedleys
en machtige mash ups. Dit alles in een decor waarin je je in het Bellagio Casino van Las
Vegas waant, want het muzikale talent van deze showband wordt ondersteund door perfect
geluid, speelse special effects en een lichtshow waar je ú tegen zegt! Eerder deelden ze al het
podium met MAAN (The voice of Holland), Ali B en Rowwen Hèze. Kortom, alweer een
topband op het podium van het Koningsfestival.
Houd voor actuele informatie over het Koningsfestival Facebook, Twitter, Instagram en
andere media in de gaten!
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In de week van 15 tot en met 22 april wordt voor de vijfde keer de collecte van de Goede
Doelen Week Someren gehouden. Aan deze Goede Doelen Week neemt een vijftiental
fondsen deel.
Door de collectanten wordt op vrijdag 13 april of zaterdag 14 april een envelop bij u
afgegeven of in de brievenbus bezorgd. Een aantal dagen later wordt de envelop weer bij u
opgehaald. In appartementencomplexen mag de envelop niet worden opgehaald. Mocht u in
een appartementencomplex wonen of de collectant gemist hebben, kunt u de envelop
inleveren bij de Attent, Albert Heijn, de Jumbo, Jan Linders en de Shop in Someren-Heide.
In 2017 is met de 4e Goede Doelen Week totaal € 29.398,- opgehaald, waarvan € 5.152,- in
Someren-Eind. Zonder de giften van u en de enthousiaste collectanten was dit niet mogelijk.
Wij willen dan ook iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

SSE zoekt beheerder kantine
Op het einde van dit seizoen stopt de huidige beheerder van de kantine van voetbalvereniging
SSE. SSE is een vereniging met ongeveer 400 leden en de kantine vervult een belangrijke rol.
Behalve de inkomsten die voor de club belangrijk zijn, is de kantine ook een
ontmoetingsplaats voor de leden.
Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe beheerder of beheerders voor onze kantine met ingang
van augustus 2018. Heb je interesse en wil je een mooie bijverdienste, neem dan voor meer
informatie contact op met het bestuur. Dit kan via secretariaat@sse-voetbal.nl of telefonisch
met de secretaris, telefoonnummer 0615117316.
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Woensdag 11 april 2018 in De Ruchte Someren

Thema-avond
Ouder worden….. een uitdaging!
18.30 uur tot 22.00 uur
Infomarkt over
Mantelzorg, Medicijngebruik, Voeding, Literatuur,
Alzheimercafé Peelland en de Dorpsondersteuners
19.00 uur tot 19.30 uur
‘Houd zelf de regie, voor nu én voor later’
Lezing door mr. Thijs Kessels, notaris
Wilsbeschikking en levenstestament
Wat zijn de mogelijkheden?
20.00 uur tot 21.00 uur
‘Geriatrie in een notendop’
Lezing door drs. Hanny Bloemen, klinisch geriater in het Elkerliekziekenhuis
Wat is een geriater en wat doet zij? Zij bespreekt o.a. medicatie bij ouderen, bewegen, delier
of dementie.
Workshops
19.00 uur tot 19.45 uur
21.15 uur tot 22.00 uur
‘Als het brein de weg kwijt is’ door Marianne Lenders
In deze workshop wordt op een heel praktische manier in gegaan op activiteiten die mensen
met dementie (samen met hun mantelzorgers) nog kunnen ondernemen.
Er kan zoveel meer!
19.00 uur tot 19.45 uur en 21.15 uur tot 22.00 uur
Beweging en valpreventie door Carola Pellemans
Hoe kun je valongelukken voorkomen?
Gratis toegang tot lezingen, workshops en stands
Mensen die interesse hebben in de workshops, kunnen zich vooraf aanmelden
bij de ingang van de zaal.
Vol=Vol
Vrouwen Centraal organiseert deze avond samen met DAS Vrouwen,
Deurne Asten Someren, E.V.A. Eindse Vrouwen Actief, K.V.V. Katholieke Vrouwen
Vereniging Someren–Eind, Vrouwen van Nu Someren-Dorp, Vrouwen van Nu Lierop
Voor meer informatie: www.vrouwencentraal.nl
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HERHALINGSLES HARTREANIMATIE EN AED.

Op dinsdag 17 april a.s. is er weer een herhalingsles van de cursus AED -en hartreanimatie.
Aanvang: 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

Vanaf zondag 1 april is onze speeltuin Prinses Irene weer geopend.
We zijn dan weer iedere woensdag, zaterdag en zondag geopend van 13:00 tot 17:00 uur.
In schoolvakanties zijn we dagelijks geopend van 13:00 tot 17:00 uur.
We hopen weer veel mensen te mogen begroeten!
Mocht je interesse hebben om te komen helpen in onze speeltuin als toezichthouder (ook voor
in vakantieperioden), neem dan contact op met Ad Truijen, telnr: 06-31970133.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk
Bestuurslid Speeltuin Prinses Irene
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Beste dorpsgenoten,

Vorig jaar mochten wij van de stichting Einderplein & Kerststal Someren Eind voor de eerste
keer mee doen aan de Rabobank Clubkasactie. We wisten niet goed wat we er van moesten
verwachten. Het was wel bekend dat veel mensen ons werk waardeerden. Ze vonden het
prachtig dat wij met zo veel vrijwilligers een werkelijk schitterend plein hebben gemaakt en
dit perfect onderhouden. Ook voor onze kerststal krijgen we veel waardering en
complimenten. Alleen dat al maakt het de moeite waard om ons, samen met de vele
vrijwilligers, te blijven inzetten voor ons mooie Einderplein en onze schitterende kerststal.
Maar, zoals gezegd, we wisten niet of de waardering voor het werk van onze vrijwilligers zou
leiden tot veel stemmen bij de Rabobank Clubkasactie. Dat bleek echter wel het geval.
Ongeveer 300 dorpsgenoten stemden op ons. Daar waren we gruwelijk trots op en dat leverde
een heel mooi bedrag op.
Dit bedrag hebben we goed besteed. We hebben extra gereedschap gekocht voor het
onderhoud van het Einderplein. We hebben er weer voor gezorgd dat onze kerststal prachtig
versierd is. We hebben een mooie kraam gemaakt in de stijl van de kerststal waar we tijdens
de mede door ons georganiseerde lichtjesroute gratis wafels met slagroom en chocomel voor
alle deelnemers konden uitdelen en we konden een financiële bijdrage doen aan de kinderen
die een prachtige lampion hadden gemaakt voor de lichtjesroute. Kortom, heel D’end heeft er
van mee kunnen genieten.
We hopen dat u ook dit jaar weer op ons gaat stemmen zodat onze vrijwilligers hun goede
werk kunnen voortzetten. U kunt stemmen van 5 tot en met 30 april a.s. Alvast bedankt voor
uw stem en veel plezier en geluk de komende tijd.
Met vriendelijke groet,

De clubkascampagne komt er weer aan,
we hopen dat jullie met z’n allen weer stemmen gaan!
Heb je een stem over en je weet niet waar naar toe ,
zoek niet verder , geen gedoe,
Tussen 5 en 30 april is het zo ver, stem dan op de KVV
je maakt er ons heel gelukkig mee!
Bij voorbaat dank, KVV Someren eind.
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De lagere school van vruuger!
Toen ik een jaar of vier/vijf oud was kon ik naar de bewaarschool bij de zusters. Die school is
er in 1932 gekomen toen er in het Eind een klooster was gebouwd door de zusters van
Oorschot.
Vóór die tijd was er vanaf 1878 alleen een openbare school, een zgn. neutrale school waar
geen godsdienstles gegeven mocht worden en daarom was tegen de voormalige oude kerk een
lokaal gebouwd waar door de pastoor of kapelaan catechismusles werd gegeven.
Maar in 1920 kwam er een nieuwe onderwijswet waarbij het mogelijk werd gemaakt om ook
bijzondere scholen te stichten, dwz. katholieke scholen, protestantse, nutsscholen, enz. Er
kwam dus volledige vrijheid van onderwijs.
Vele parochies maakten van deze gelegenheid gebruik om katholieke scholen te stichten, zo
ook hier in Someren-Eind. De zusters, die zich hier vestigden, begonnen met een katholieke
meisjesschool, en in het klooster zelf een kleuterschool met 2 klaslokalen. Deze kleuterschool
werd in de beginperiode niet door de regering betaald maar omdat de zusters dat op vrijwillige
basis deden kon deze school toch doorgaan. De oude openbare school werd omgezet in een
jongensschool. De meisjesschool kreeg de naam van Mariaschool en de school voor jongens
de toepasselijke naam St. Jozefschool. Na de kleuterschool kwam ik terecht op de
Jozefschool. Ik kan me de eerste dag nog heel goed herinneren, er kwamen verschillende
jongens die niet op de kleuterschool waren geweest en voor hen was dat een vreemde
gewaarwording.
Ik kwam in de eerste klas terecht bij meester van der Heijden en één manneke begon bij het
binnenkomen luidruchtig te schreeuwen zo hard hij kon. De meester probeerde hem gerust te
stellen maar dat lukte niet, hij bleef maar keihard door schreeuwen. Vóór het speelkwartier
had hij zo hard “gekweikt” dat er niets meer uit zijn keel kwam maar zijn mond bleef wel
wagenwijd open staan. Gelukkig ging dat in de namiddag over.
Wij moesten leren lezen en dat ging door middel van een leesplankje met richels, waarop in
losse letters hetzelfde woord, dat boven de richel was afgebeeld, gelegd kon worden. De
ouderen onder ons kennen ze misschien nog van buiten, aap-roos-zeef-muur-voet-neus-lamgijs-riem-muis-ei-juk-jet-wip-does-hok-bok-kous! De woorden zijn zgn. normaalwoorden,
die samen de klankzuivere letters of tweeklanken van het alfabet bevatten. Deze methode,
genaamd “ik lees al” was een katholieke methode, ontworpen door de fraters van Tilburg.
Bijna alle scholen van Nederland, ook niet-katholieke, hebben deze methode over genomen.
Leren schrijven deden we op een lei en met een griffel moesten we de woordjes na schrijven.
Met een nat doekje konden we de lei naderhand weer schoon vegen en dan weer opnieuw
gebruiken. Na een maand of drie, vier moesten we leren schrijven met de pen, dat was een
kroontjespen die je in de inktpot moest dopen die in een gaatje in de bank, waarop je zat,
ingekerfd was. Tjonge, jonge, dat was me een geknoei, als je de pen te diep in de inkt doopte
viel er een grote druppel inkt op het papier en als je probeerde die weg te vegen kreeg je een
grote, vieze inktstreep op je papier. Links schrijven kon helemaal niet want dan veegde je met
je hand over het versgeschreven woord en dan was de ellende niet te overzien.
Naar de wc gaan was in de oude school ook geen pretje want die was buiten op de speelplaats
onder het afdak. Er was geen waterleiding en doorspoelen ging niet. Als er enkele jongens
vóór je waren geweest viel je bijna flauw van de stank en zat de pot boordevol.
Volgende keer meer.

Remy Lammers.
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RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Zoals u waarschijnlijk al gelezen heeft, gaat de clubkascampagne weer van start. Als u lid
bent van de Rabobank krijgt u binnenkort een unieke code thuisgestuurd. Bent u nog geen lid,
dan kunt u zich voor 1 april 2018 gratis aanmelden via de website
www.rabobankpeellandzuid.nl. Hebt u een en/of rekening dan kunnen beide personen lid
worden. Beiden kunnen 5 stemmen uitbrengen op 5 deelnemende verenigingen. De clubs
moeten vooraf te kennen geven aan welk doel ze het geld besteden.
Ook onze club heeft zich aangemeld bij de Rabo Clubkascampagne. Hoe meer leden hun stem
uitbrengen op de KBO, hoe meer geld ontvangen wordt, waarmee diverse activiteiten kunnen
worden georganiseerd. Probeer dus stemmen voor clubs te ruilen met familie, kinderen,
kennissen of buren en geef de KBO-Someren-Eind 1 stem.
De stemperiode is van 3 t/m 31 april 2018.
Heeft u moeite met stemmen , laat het iemand anders doen. Tevens kunt u voor hulp terecht
bij een van onze bestuursleden. Ook kunt u de code doorbellen en daarbij aangeven op welke
club gestemd moet worden.
Laat uw stemmen in ieder geval niet verloren gaan.

Kleinschalig wonen in Someren-Eind
Even kennismaken
Mijn naam is Vera Verdonschot en ben sinds eind 2017 betrokken als hoofd woonverpleging
binnen het kleinschalig wonen in Someren-Eind. Zoals velen van jullie weten heeft er binnen
het kleinschalig wonen in Someren-Eind een tijdelijke opnamestop plaatsgevonden wegens
tekort aan personeel.
Het heeft even geduurd voordat het team weer op voldoende sterkte was, maar ik ben blij u te
kunnen melden dat dit nu wel het geval is.
In de afgelopen periode is er gewerkt aan een stabiel team. Nu kunnen we nieuwe cliënten
weer een plaatsje geven en kunnen we samen met de vrijwilligers vooral de mensen uit
Someren-Eind weer ten dienste zijn.
Binnen de kleinschalige woningen kunnen we niet zonder vrijwilligers. We zijn erg blij met
de huidige groep vrijwilligers maar extra hulp is welkom. Wij zoeken dan ook nieuwe
vrijwilligers om het team te versterken zodat we nog beter kunnen inspelen op de behoeften
van onze bewoners, uw dorpsgenoten.
Lijkt het u leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en levensgeluk van de
bewoners van kleinschalig wonen Someren-Eind? Neem dan gerust contact op met Dorien
van den Bogaart (06-20389735) of Moniek Penninx (06-42285928). Zij zoeken met u graag
naar een passende vrijwilligersfunctie waar alle partijen blij van worden.
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Gezamenlijke aanpak problemen griepgolf
Door de aanhoudende griepgolf zijn knelpunten ontstaan in de hele zorgketen. Door goede
samenwerking, het tijdelijk bijplaatsen van extra bedden in de ziekenhuizen en verpleeg- en
verzorgingshuizen, de optimale inzet van medewerkers en bij sommige organisaties
ondersteuning van vrijwilligers van het Rode Kruis zijn op dit moment de grootste knelpunten
in de in- en uitstroom van patiënten in de ziekenhuizen onder controle. De verwachting is dat
de griepgolf nog aanhoudt. Daarom wordt de situatie op bestuurlijk niveau nog zeker drie
weken door de ziekenhuizen en de andere zorgaanbieders (verpleeghuizen en wijkverpleging)
uit de regio nauwlettend in de gaten gehouden. De zorgaanbieders zetten zich met man en
macht in om de overlast voor patiënten zoveel mogelijk te beperken. Toch moeten patiënten
helaas in enkele ziekenhuizen nog steeds rekening houden met het afzeggen van geplande
operaties en langere wachttijden en vragen zorgaanbieders om begrip voor deze situatie. Ook
in de wijkverpleging is het niet altijd mogelijk om direct elke zorgvraag te beantwoorden.
Operationeel actiecentrum
Onder leiding van GHOR/GGD hebben de zorginstellingen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid opgepakt om elkaar te helpen. De directies zijn opgeschaald en er is een
operationeel actiecentrum ingezet. Vanuit dit actiecentrum zoeken de zorgaanbieders en
huisartsenorganisaties gezamenlijk naar oplossingen en maken ze afspraken om de
doorstroom te bevorderen. Een aantal ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen in de
regio hebben tijdelijk extra bedden beschikbaar gesteld voor de door- en uitstroom van
patiënten. Alle medewerkers zetten zich met man en macht in om de overlast zoveel mogelijk
te beperken en sommige verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen vanaf vandaag ondersteuning
van vrijwilligers van het Rode Kruis. Zij verrichten hand en spandiensten om het verplegend
en verzorgend personeel te ontlasten.
Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid GGD/GHOR: “Ik spreek namens de directie
van alle zorgaanbieders als ik zeg dat we enorm trots zijn op de veerkracht van ons personeel
en de manier waarop we met elkaar in staat zijn om over de grenzen van organisatiebelang
heen, elkaar te helpen om zorg te kunnen blijven bieden. Dat we patiënten moeten
teleurstellen is onvermijdelijk, maar we doen er alles aan om die teleurstelling zo beperkt
mogelijk te houden.”
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KBO-Brabant symposium:
‘Met senioren in gesprek over waardigheid’
KBO-Brabant organiseert op woensdag 14 maart 2018 haar jaarlijkse zingevingsymposium. Het onderwerp is dit jaar ‘Waardigheid’. Keynote spreker is hoogleraar
Rudi te Velde. KBO-Brabant praat niet óver senioren en waardigheid; maar praat mét
senioren over waardigheid. En die aanpak slaat aan. Want alle 150 toegangskaarten zijn
inmiddels verkocht aan leden en niet-leden van KBO-Brabant.
‘De waarde van mensen is niet in geld uit te drukken en juist daarin zit onze waardigheid. Om
onze waardigheid op oudere leeftijd te behouden zijn we deels afhankelijk van andere mensen
en van de overheid, maar hoe we zelf in het leven staan is minstens zo belangrijk’, zegt Rudi
te Velde in het maartnummer van ledenmagazine Ons.
Tijdens het symposium geeft Te Velde een lezing waarin hij het begrip waardigheid handen
en voeten geeft. Zo gaat hij in op het raadselachtige verschijnsel dat de grenzen van wat
iemand waardig vindt, nogal eens opschuiven. Een vijftiger kan stellig beweren dat hij bij
dementie niet meer wil leven, maar als het zover blijkt te zijn, wil diezelfde persoon toch niet
dood. Of, zoals Te Velde zegt: ‘de hang aan het leven blijkt vaak sterker dan de grenzen die
we ons eerder hadden gesteld.’
Onder andere met behulp van de Moreel Beraad-methode gaan we in gesprek met aanwezigen
om er zo achter te komen hoe zij denken over goed ouder worden en verschuivende grenzen.
Moreel Beraad is een in de zorg veel toegepaste methode om wensen en grenzen aan de zorg
vast te stellen. Deze interactie kan interessante inzichten opleveren. Want het gesprek over
goed ouder worden, wordt doorgaans óver en niet mét ouderen gevoerd. KBO-Brabant neemt
als seniorenorganisatie die rol graag op zich. KBO-Brabant voorzitter Leo Bisschops is dan
ook de hele dag aanwezig en het publiek ook toespreken. Het dagvoorzitterschap is in handen
van vrijwilliger én oudere Jos Vermunt.
Wanneer?
Woensdag 14 maart 2018
Aanvang: 09.30 uur
Start programma: 10.00 uur
Gelegenheid tot napraten: 15.45 uur

Waar?
Cultureel Centrum De Schakel
Kerkstraat 104
5126 GD Gilze

Mocht u aanwezig willen zijn bij het symposium of één van de sprekers willen interviewen,
neem dan contact op met KBO-Brabant beleidsmedewerker Eva Geelen via 073-6444066 of
06 - 81789324
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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,
Facebookpagina en Twitter. Deze keer informatie over:
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Verkiezingen gemeenteraad 2018
Allereerst willen we alle kiezers bedanken voor de massale steun voor, de stem op en het
gestelde vertrouwen in de Gemeenschapslijst. Het was een geweldige uitslag. Voor het eerst in
het 56 jarig bestaan van de Gemeenschapslijst hebben we 5 zetels weten te behalen in de
gemeenteraad en zijn daarmee ook de grootste partij in Someren.
Voor het eerst hadden we ook kandidaten uit Someren en Lierop op onze kieslijst en dat heeft
ons geen windeieren gelegd. Daarmee hebben we uitgestraald dat we een partij zijn die ook
voor de belangen van de andere kerkdorpen opkomt. Dat werd zeer gewaardeerd door de
kiezers. Dat blijkt uit de grote winst die we gemaakt hebben in de stembureaus buiten SomerenEind. Daarbij viel het op dat we in Lierop maar liefst 300 stemmen hebben behaald.
Doordat we de grootste partij zijn geworden in Someren hebben we nu ook de taak gekregen
om de leiding te nemen in de vorming van een coalitie. Daar zullen we de komende weken mee
aan de slag gaan. En met zo'n uitslag gaan wij ervan uit dat we weer deel gaan uitmaken van de
coalitie. We zullen zorgvuldig maar ook snel gaan werken aan een nieuwe solide coalitie.
De goede opkomst in Someren-Eind heeft er ook voor gezorgd dat we een mooie schenking
kunnen doen aan het Zummers Triduúm. Want zoals u weet hebben we gezegd dat we voor
elke stem uitgebracht in Someren-Eind op welke partij dan ook een euro zullen doneren aan dit
goede doel. Het aantal in Someren-Eind uitgebrachte stemmen bedraagt: 1751. Het Zummers
Triduúm kan dus een donatie tegemoetzien van € 1751,-. Daarmee kunnen ze een jaar lang de
lunches gaan verzorgen van onze hulpbehoevende en eenzame mensen die het Triduúm gaan
bezoeken. Lunches worden bij de lokale horeca ingekocht.
De volgende personen op de kieslijst zijn gekozen:
Guido Schoolmeesters
Bart de Groot (wederom met voorkeur gekozen)
Jos Feijen
Patricia Buis-Iven
Daan Velings
Kandidaat voor het wethouderschap is Guido Schoolmeesters en als die gekozen gaat worden
dan zal ook Jan Adriaans weer zijn zetel gaan innemen in de raad.
Volgende maand komen we nog uitgebreid terug op de verkiezingen. Er zal dan ook meer
duidelijk zijn over onze fractie, de coalitie en het college.
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NOGMAALS HARTELIJKE DANK AAN IEDEREEN DIE HEEFT BIJGEDRAGEN
AAN DIT GEWELDIGE SUCCES!!

Schaduwraad
Veel onderwerpen die ons dorp en de gehele gemeente aangaan worden vrijwel maandelijks
tijdens onze Schaduwraadbijeenkomst besproken.
Graag vernemen wij wat u vindt van die onderwerpen! Dus kom ook naar de Schaduwraad op
dinsdag 3april en op dinsdag 15 mei telkens 20:30 uur in Gemeenschapshuis de Einder. De
Schaduwraad is de openbare achterbanvergadering van de Gemeenschapslijst iedereen is
welkom ook al bent u geen lid. Heeft u vragen, kom meepraten, mail of bel ons.

________________________________________________________________________
Voor reacties:
Informatiebulletin maart 2018
Guido Schoolmeesters 495553
Bart de Groot 06-22950343
Jos Feyen
494627
Jan Adriaans
490253
Daan Velings 06-53899941
Patricia Buis 06-39300389
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