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Nummer 5 

Mei 2018 

  
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 24 mei.   

Daarna 21 juni, 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 

 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com


2 

 

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

 

Franciscusparochie      De pastorie is dagelijks 

Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming   bereikbaar op telefoonnr. 

Pastorie Nieuwendijk 37                                                    0493-491315 ( is door- 

5712 EJ Someren-Eind     geschakeld naar Nelly van  

Bank: NL14RABO01480.09.484          Houts) 

Email: past.eind.37@hetnet.nl  Kapelaan van Overbeek 

 0493-691415 

         

 

 

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  Vlasstraat 13  493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100   

Ricus Looijmans  Nieuwendijk 70 440115   

Ivy Geurds   Kanaaldijk Zuid 43 473907  

 

Bereikbaarheid parochie/pastorie  491315 (doorgeschakeld naar Nelly van Houts )  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

Sandra Eilers   Sluisstraat 61  473996  1ste H. Communie 

Heidi van de Voort  Korteweg 18a   440801/06-29379144 Heilig Vormsel    

Toos Maas   Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333  Sluis X111 

 

Parochieadministratie 

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990  Bijdrage/ledenadm. 

Dori Engelen   Laarstraat 19  492981  Kerkhofadm. 

 

Koren 

Gerry Jansen    Loonhof 13  471056  Kinderkoor 

Tonny Bennenbroek  Haspelstraat   496542  Gospelkoor 

 

 

 

mailto:past.eind.37@hetnet.nl
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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  
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PROGRAMMA EVA MEI  

 

DINSDAG 8 MEI EXCURSIE LONGHORNRANCH MARIAN ADRIAANS 

Vanmiddag zijn we te gast op het agrarische bedrijf van ons eigen lid Marianne Adriaans aan 

de Belienberkdijk 42. Op deze boerderij vinden diverse activiteiten plaats. Van oorsprong was 

het alleen maar een melkveehouderij. Marianne heeft een passie voor het Oude Amerika. De 

tijd van de cowboys en Het kleine huis op de prairie. Deze levensstijl heeft ze zelf gerealiseerd 

op hun boerderij. Er is een ranch gebouwd waarin de echte Texas Longhorns lopen. Ook is er 

een veranda en een ontvangstruimte in de stijl van een Amerikaanse Barn/ saloon. Ze ontvangt 

gasten voor een rondleiding op de boerderij of een vergadering in de Barn. Er kan oa gebruik 

gemaakt worden van een Texaanse BBQ met vlees van de eigen Texas Longhorn koeien. Ook 

is er de mogelijk om een workshop “ Koken op kampvuur” te boeken tussen de koeien. Verder 

is ze Klasseboer en kunnen scholen bij haar terecht om te leren en te ervaren waar hun eten 

vandaan komt. Marianne kan gepassioneerd vertellen over haar boerenleven en kijkt er naar uit 

om jullie te ontvangen in “De Diepenhoek”. 

Aanvang 14.00 uur Beliënberkdijk 42 

 

VERSLAG ACTIVITEITEN 

 

Dinsdag 27 maart Lezing Laaggeletterdheid samen met de KVV. 

Onis, de bibliotheek en 2 mensen van de stichting ABC kwamen voor ons een lezing geven 

over laaggeletterdheid of liever gezegd mensen die veel moeite hebben met lezen en schrijven. 

Want 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen en schijven. 

De 2 personen vertelden verhalen over hoe het vroeger op school ging als je niet goed kon 

lezen of schrijven. 

Ze vertelden ook hoe ze smoezen verzonnen om maar niet te hoeven schrijven of lezen. 

Het was voor hen een grote stap om er iets aan te doen, maar zijn nu blij dat ze er iets aan 

gedaan hebben. 

 

Woensdag 18 april Wandelen en speuren door Someren Eind. 

Met 15 leden vertrokken we vanaf De Einder om een wandeltocht te gaan maken door Someren 

Eind met ondertussen enkele opdrachten, wat raadsels en een rebus. 

Onderweg moesten we allerlei foto's maken van dingen, bijvoorbeeld: een ladder, een aparte 

brievenbus, een carnavalskrant uit 2015, een trouwjurk, boter kaas en eieren, een apart 

hoofddeksel enz. 

De tussenstop was in Speeltuin Prinses Irene waar we koffie kregen met wat lekkers. 

Na nog een kort eindje lopen kwamen we weer terug voor de uitslag met het bekendmaken van 

de winnaar en een drankje bij De Einder. 

Een zeer geslaagde avond met heerlijk weer. 
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Hartelijk Dank aan de Gemeenschapslijst voor de geweldige donatie,  

die wij mochten ontvangen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het Zummers Triduüm wordt dit jaar gehouden  

op 4, 5 en 6 september in Someren-Heide. 

Dit bedrag gaan we gebruiken om de deelnemers drie dagen  

een heerlijke lunch te serveren. 

Namens alle deelnemers BEDANKT!! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

GERANIUMACTIE GILDE ST.LAMBERTUS 
 

 

Op zaterdag 28  april a.s. houdt Gilde St. Lambertus weer haar jaarlijkse geraniumactie. 

 

Vanaf 09.00 uur komen leden van het Gilde bij u aan huis om de u bekende kwaliteit geraniums 

te verkopen.  

 

Bestellingen kunt u ook vooraf doen op tel.nr. 06-22920868 (Riky Lammers) of per email: 

gildestlambertus@gmail.com. Bij bestelling per email graag wel duidelijk uw adres vermelden. 

 

mailto:gildestlambertus@gmail.com
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Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 
 
 

 

Muziekfeesten 

 

Van 18 t/m 20 mei organiseert Muziekvereniging Juliana de Muziekfeesten op het Einderplein. 

 

Vrijdag 18 en zaterdag 19 mei: Cabaculinair  

 

De naam Cabaculinair is een samenvoeging van de woorden ‘cabaret’ en ‘culinair’. 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 op 

het podium met muziek en cabaret, zal u een onvergetelijke avond bezorgen. Het programma 

start beide edities om 18:30 uur. Beide avonden zijn geheel uitverkocht! 

 

Zondag 20 mei: Big Fun Band 

 

Een begrip in Someren-Eind en omstreken: de show van onze eigen Big Fun Band op eerste 

Pinksterdag. Drie nieuwe zangeressen, namelijk Ivette van de Voort, Ilse Berkers en Kyra van 

Meijl en nieuwe zanger Jordy van de Brug beleven deze avond hun première. Samen met Roel 

Henderikx, Joost Geelen, Minouk Hurkmans, Anouk de Jonge en de bijna twintig muzikanten 

van de band staan ze garant voor een spektakel van formaat! Een programma met veel “Big 

Fun Band hits” en nieuwe muziek zal voor iedereen weer een feest der herkenning zijn. 

Meezingen mag! Aanvang van deze avond is 19:00 uur, entree is € 5,00 

 

Royaal Muzikaal 

 

Het harmonieorkest van Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind is volop bezig met 

de voorbereidingen voor het themaconcert “Royaal Muzikaal”. Dit concert wordt 

uitgevoerd op zaterdag 9 juni in De Einder. Aanvang is 20:00 uur, toegang is gratis.  

Alle nummers in het programma zijn op een of andere manier verbonden met de titel 

“koninklijk”. Dit kan de titel van het nummer zijn, maar kan ook te maken hebben met de  

uitvoerende artiest. Het harmonieorkest wordt speciaal voor deze gelegenheid met een combo 

en vocalisten aangevuld. Het programma bevat vlotte moderne muziek van bijvoorbeeld 

Queen, Kings of Leon, Prince, maar ook van André Hazes, de koning van het Nederlandse lied. 

Met verder onder andere het Spaanse El Camino Real en muziek uit de musical Elisabeth wordt 

dit een concert waar de toeschouwer volop van zal kunnen genieten! 

 

 

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

www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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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. Het jeugdorkest van 

Muziekvereniging Juliana geeft na deze optocht een concert op het Einderplein. Aansluitend is 

er voor groep 0 t/m 5 een Vossenjacht, groep 6 t/m 8 kunnen meedoen aan Crazy 88.  

 

Beachvolleybal 

Om 12:30 uur start het beachvolleybaltoernooi, maar ook voor de niet-sporters is er op het 

Einderplein voldoende te beleven. Een beachbar, kinderspeelparadijs en chillhoek maken het 

strandfeest compleet.  

De sportieve volleybalstrijd eindigt om 17:00 uur in een spectaculair finalespel. 

 

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 zou de band Burmingham zijn. Deze band heeft echter helaas verstek moeten 

laten gaan, maar hiervoor is een prima vervanger gevonden: Stunning Suzy! 

Als Classic Rock en Marilyn Monroe een liefdesbaby zouden krijgen, zou dat Stunning Suzy 

zijn. Deze band speelt nummers die menigeen bekend in de oren zullen klinken en hiermee 

veroveren ze de harten van velen. Met nummers van Queen, The Who, Dooby Brothers en zelfs 

de Police hebben ze een voorliefde voor platen die nog niet zijn grijsgedraaid.  

Kortom, alweer een topband op het podium van het Koningsfestival! 
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Koffie, Kletsen & Klassiekers 
 

Gedurende het jaar kwamen we erachter dat het niet voor iedereen duidelijk is wat dit nu 

inhoudt, vandaar het volgende: 

 

Koffie, Kletsen & Klassiekers is een evenement dat we organiseren op elke 4e maandag van 

Mei t/m September. 

Locatie: Lierweg, Someren-eind. 

Tijd: 17.30 t/m 21.00 uur.  (Weg afzetting vanaf 17.15). 

Entree: gratis 

 

De bedoeling is om een gezellige avond te hebben met mensen die de passie voor oldtimers 

delen, zowel als bezoekers als deelnemers 

Deelnemen is mogelijk voor iedereen met een voertuig van minimaal 30 jaar, dit kan van alles 

zijn: bromfietsen, motoren, tractoren, auto's en vrachtauto's. Maar ook jongere exclusieve 

(sport) auto's zijn van harte welkom. Hier is dus geen lidmaatschap of inschrijving nodig. De 

deelnemers kunnen komen en gaan wanneer ze dat uitkomt, er zijn geen verplichtingen. 

Vaak zijn de vaste deelnemers in het bezit van meerdere objecten en maken dan van de 

gelegenheid gebruik om ook eens met die auto/motor/tractor enz. te komen, die anders altijd 

binnen staat. Hierdoor krijgen we elke editie weer een grote diversiteit van voertuigen en blijft 

het elke keer weer interessant voor bezoekers en deelnemers. 

Voor een natje en een droogje hebben we de beschikking over een prachtige kantine en ook de 

bekende frietwagen is een vast onderdeel. Omdat we geen commerciële insteek hebben 

hanteren we billijke prijzen, puur om uit de kosten te komen. 

 

Voor een sfeerimpressie kijk eens op Facebook: Koffie, Kletsen & Klassiekers Someren – Eind 

Graag tot de ziens op Koffie, Kletsen & Klassiekers 
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Rabo Clubkas Campagne: de prinsenwagen  

 

 

Op maandag 14 mei a.s. tussen 19:30 en 

20:30 uur worden op het Einderplein de 

cheques aan de Dendse verenigingen die 

hebben meegedaan aan de Rabobank Clubkas 

Campagne, uitgereikt. Iedereen is van harte 

welkom om de uitreiking mee te maken.  

Kom je ook even kijken? 

 

 

 

 

Uiteraard hopen we van harte dat mede door jouw stem het tot een 

mooi bedrag voor onze prinsenwagen is gekomen.  

 

Heb je nog niet gestemd? Je kunt nog stemmen tot en met 30 april! 

 

 

 

 

Data komend carnavalsseizoen 

Tijdens de algemene vergadering zijn al wat data voor het komende carnavalsseizoen 

gecommuniceerd. Noteer ze alvast in de agenda: 

 

Dinsdag 6 november 2018  Algemene vergadering 

Vrijdag 16 november 2018:  Onder-onsje 

Zaterdag 17 november 2018  Prinsenbal 

Zondag 25 november 2018  Jeugdprinsenbal 
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Zondag 22 april, ‘Een actief cultuurhistorisch dagje Swartbroek.’  
  

Het kerkdorp Swartbroek is de parel in de kroon van Weert. 

Geniet van een mooie wandeling, diverse culturele activiteiten en de schoonheid van 

Swartbroek.  

Het evenement wordt georganiseerd door schutterij St. Cornelius in samenwerking met andere 

verenigingen en partijen in het dorp. 

Wandelvereniging OLAT en Natuurmonumenten organiseren fraaie gezinswandelingen van  

5 km. en 7,5 km. door natuurgebied ‘De Krang’ en langs andere dorpsfeestlocaties waar de 

bezoeker een kijkje kan nemen en uitleg krijgt.  

Tijdens deze wandeling passeert u: 

De bakstenen kerk van de H. Corneliusparochie. 

Het militaire kerkhof. 

Het Spoeëkejaegers standbeeldje. 

Theepottenmuseum en atelier van Saskia Lavell 

Werkschuur en kantoor Natuurmonumenten. 

Hier verzorgt Bèr Peters de boeiende presentatie ‘Ken jij je dorp?’  

Het schietterrein van schutterij St. Cornelius. 

Molen de Hoop, waar tevens een expositie te zien is van Henny Korten.  

 

 

 

 

 

 

Zie voor het volledige programma 

www.stcorneliusswartbroek.eu  

Inschrijven van 10.00 uur tot 15.00 

uur in het schutterslokaal, 

Ittervoorterweg 70H Swartbroek.  

Deelnamekosten € 1, --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie te verkrijgen via: secretariaat@stcorneliusswartbroek.eu.  

Het evenement is mede mogelijk gemaakt door steun van: de provincie Limburg, 

de gemeente Weert, Samenfonds 0495, dorpsraad Swartbroek en vele vrijwilligers. 
 

http://www.stcorneliusswartbroek.eu/
mailto:secretariaat@stcorneliusswartbroek.eu
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Rozenhoedje in de kapel van Gilde St.Lambertus. 
 

Toen pater Xavier vanuit India naar Someren kwam om hier het tekort aan priesters op te 

vullen werd hij ook kapelaan in Someren-Eind. Ondanks de moeite die hij had met het spreken 

van de Nederlandse taal wierp hij zich met veel ethousiasme om zijn taak hier als pastor zo 

goed mogelijk te vervullen. Hij deed dat gewetensvol en in de korte tijd dat hij hier heeft 

gewerkt wist hij zich vele vrienden te maken. 

Hij had er veel moeite mee dat de katholieke kerk hier in Nederland in een tijdsbestek van 

enkele jaren zo enorm terug liep. Is dat misschien voor hem een reden geweest om vroegtijdig 

weer terug te gaan naar India? 

In ieder geval heeft hij zich volledig ingezet, maar ondanks het terugvallen van het geloof, wat 

hij heel erg vond, stond hij altijd voor iedereen klaar. 

Hij bezocht heel vaak de kapel van het Gilde op de hoek van de Brugstraat en wilde graag, toen 

de parochiekerk werd afgebroken, h.missen en doopsels verrichten in deze kapel. Helaas kreeg 

hij daar toen nog geen toestemming voor. 

Hij stelde daarom voor om in de meimaand iedere woensdagavond  om zeven uur een 

rozenhoedje te gaan bidden en vroeg aan het gilde om daaraan medewerking te verlenen. Het 

eerste jaar kwam hij zelf naar de kapel om vóór te bidden. 

Al enkele jaren heeft het gilde daar een traditie van gemaakt, ook na het vertrek van pater 

Xavier, en wil dat óók dit jaar weer doen omdat er toch een voldoend aantal mensen zijn die 

daaraan willen deelnemen.                    

De maand mei heeft dit jaar 5 woensdagen nl. 2 – 9 – 16 – 23 – 30 mei, en op deze dagen wordt 

om zeven uur ’s avonds het rozenhoedje gebeden.  

Iedereen is er van harte welkom! 

De wandelgroep van het gilde met de bewoners van het “kleinschalig wonen” hebben 

toegezegd hier weer graag naar toe te komen. Laten we onze Christelijke waarden en normen in 

ere houden. Kom naar de kapel! 

                                                        

 De kapelcommissie van Gilde St.Lambertus. 
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De Dorpsondersteuner        

 

Mantelzorger 

Bent u mantelzorger? Neem eens contact met mij op. Steunpunt Mantelzorg is er voor u. Ik 

vertel u er graag meer over.  

 

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.  

 

Een maatje 

Nu de zonnige tijd weer is aangebroken, kriebelt het om naar buiten te gaan. Wandelen, fietsen 

of op een terrasje. Lijkt het jou leuk om dit of iets vergelijkbaars met iemand anders te doen?  

 

113 

Wanneer uzelf of iemand uit uw omgeving zelfmoordgedachten heeft, is dat moeilijk. U kunt 

met heel weinig al heel veel voor de ander doen.  Zorg ook voor jezelf. Heeft vragen of wilt u 

overleg? Kijk op www.113.nl of neem contact met mij op.  

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.113.nl/
mailto:dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Paardensportvereniging Someren-Eind  
Dressuurwedstrijden op ‘t Vaartje 

 

Paardensport vereniging Someren Eind organiseert op 5 en 6 Mei, in samenwerking met enkele 

leerlingen van het Citaverde College Roermond, een dressuur wedstrijd voor pony’s en 

paarden.   

Zaterdag 5 Mei zullen de pony rubrieken, klasse BB t/m Z 2 worden verreden.   

Op zondag 6 mei komen de paarden in actie. Dit is tevens een selectie wedstrijd voor de ruiters 

/ amazones welke zijn aangesloten bij kring Helmond. Op deze dag worden de rubrieken BB 

t/m ZZ Licht verreden. Ook bestaat hier de mogelijkheid om afdelings dressuur (vier-tal) te 

rijden.  

Dit alles vind plaats op het evenementen terrein aan ’t Vaartje.  

Wil je ook genieten van de paardensport dan ben je van harte welkom. De toegang is gratis.  

  

Bestuur en leden PSV Someren Eind  

 

 

 

Lezing over laaggeletterdheid    
 

Donderdag 24 mei om 19.30 uur kunt u bij Onis, Kerkstraat 10 in Asten luisteren naar een 

indrukwekkend verhaal over wat het betekent om laaggeletterd te zijn en wat je er aan kunt 

doen.  

Een op de negen mensen heeft moeite met lezen en/of schrijven. Mensen die in Nederland zijn 

geboren. Het komt veel voor, maar de schaamte om dit te erkennen is groot.  

Toch is er iets aan te doen. De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk.  

 

Opgeven: Onis Cursushuis Taal, Carien van Eijden c.vaneijden@oniswelzijn.nl, 0493-441256 
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Tekenseizoen van start  

  

Maandag 16 april start de week van de Teek. Dat betekent dat het tekenseizoen van start gaat. 

Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw 

huid zit. De app Tekenbeet helpt te controleren op teken en brengt u op de hoogte van de 

actuele tekenactiviteit.  

  

Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven tussen bladeren en in hoog gras en 

struikgewas. Ze lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-

bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een teek lang op de huid zit, bestaat de 

kans dat hij deze bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed te behandelen met antibiotica. 

Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, 

gewrichten en huid.   

  

De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om uw huid en kleding altijd goed te controleren op 

teken, als u in de natuur bent geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf 

verwijderen met een pincet of tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en noteer wanneer en 

waar u op de huid gebeten bent. Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op 60°C of 

doe ze in de wasdroger.  

  

Naar de huisarts?  Als de teek langer dan 24 uur in de huid gezeten heeft, overleg dan met de 

huisarts of behandeling gewenst is. Heeft u een teek binnen 24 uur weggehaald? Houd tot drie 

maanden na de tekenbeet de huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een rode 

ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. Krijgt u klachten? Ga naar 

de huisarts en meld dat u door een teek gebeten bent.  

  

App “tekenbeet” De app Tekenbeet helpt te controleren op teken, laat zien hoe u een teek kunt 

verwijderen en brengt u op de hoogte van de actuele tekenactiviteit. U kunt een tekendagboek 

aanleggen en hierin een tekenbeet registreren, waarbij u een herinnering ontvangt om de beet te 

controleren. De app is te downloaden voor Android in de Google Play Store en voor Apple-

gebruikers in de App Store.  

   

Meer informatie Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Infectieziekten via 

telefoonnummer  088 0031 333 of mail naar infectieziekten@ggdbzo.nl. Meer informatie vindt 

u op de website van de GGD Brabant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl, en het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu,   www.rivm.nl/tekenbeet.  

  

 


