Nummer 6
Juni 2018

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 juni.
Daarna 23 augustus, 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

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

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

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor
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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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Avond4daagse Someren-Eind 2018 komt er weer aan
Durf jij het aan om 4 dagen achter elkaar te wandelen? Samen met veel plezier door de mooie
omgeving van Someren-Eind te lopen? Kom dan meedoen met de Avond4daagse 2018!
Van maandag 18 juni t/m donderdag 21 juni 2018 organiseert wandelsportvereniging Hermode
Someren-Eind dit gezellige wandelfestijn. De mooie routes zijn uitdagend voor jong en oud.
Wandelaars kunnen kiezen uit routes van 5, 10 of 15 kilometer. Alle routes lopen door een
afwisselend landschap. Onderweg zijn voldoende posten waar je onder het genot van iets
lekkers, tot rust kunt komen.
Tijdens de Avond4daagse kan er in geval van nood contact opgenomen worden met de
routecontrole (06-53323813).
De organisatie, route-uitzetten, pijlen ophangen en de bemanning op de rustposten gebeurt door
vrijwilligers. Wij danken deze groep enthousiaste dames en heren, zonder hen zou de
Avondvierdaagse Someren-Eind niet kunnen voortbestaan!
Lijkt het je leuk om een of meerdere dagen mee te helpen als vrijwilliger, dat kan! We zijn hard
op zoek naar nieuwe vrijwilligers ook voor volgend jaar. Om je aan te melden kun je contact
opnemen met Christian Weijnen (06-53323813).
Inschrijven op de 1e wandeldag (18 juni)
Tijdens de 1e wandeldag kunnen deelnemers zich inschrijven op het startbureau te SomerenEind, tussen 17:30 uur en 18:30u. Inschrijven kost €5,00 per deelnemer.
Startbureau en starttijden
Dagelijks wordt er gestart vanaf clubhuis D’n Herd, Willem Alexanderlaan 5 te Someren-Eind.
Vertrektijden voor de wandeltocht zijn iedere dag tussen 18.00 uur en 18.30 uur, en voor 21.00
uur moet je weer terug en afgemeld zijn op het startbureau.
Wil je niet alle dagen lopen dan kan je ook één of twee keer starten. Hiervoor kunnen deze dagstarters zich tijdens de vierdaagse dagelijks inschrijven tussen 18.00 uur en 18.30 uur.
De laatste kilometers op donderdag 21 juni zullen de lopers onder feestelijke begeleiding van
muziekvereniging Juliana afleggen naar het startbureau. Aan het einde van de 4 wandeldagen
ontvangen alle deelnemers een medaille.

We dagen je uit. Kom en wandel gezellig mee.
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Wie wil ons oud papierteam komen versterken?
Wandelsportvereniging Hermode is op zoek naar nieuwe vrijwilligers (minimum leeftijd 18
jaar) voor het ophalen van oud papier.
Het ophalen gebeurt met behulp van een perskraakwagen van Blink. Blink levert de chauffeur,
onze vrijwilligers laden het papier dat in de bebouwde kom van Someren-Eind klaar staat.
De datums waarop papier wordt opgehaald zijn voor dit jaar: 11 juni, 9 juli, 10 september, 8
oktober, 12 november en 10 december. We beginnen om 18.00 uur.
De inkomsten van het oud papier zijn heel belangrijk voor onze vereniging. Met dit geld
kunnen wij activiteiten organiseren en ons clubhuis onderhouden. Als vrijwilliger oud
papierteam krijg je bij onze vereniging een kleine vergoeding voor je hulp en wordt je
uitgenodigd voor onze jaarlijks vrijwilligers bedankavond.
Heb je zin om te komen helpen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op
Contact:
Wandelsportvereniging Hermode Someren-Eind
Christian Weijnen tel: 0653323813
e-mail: CWeijnen@knpmail.nl
Website: www.hermode.nl

PROGRAMMA EVA JUNI 2018
DINSDAG 12 JUNI FIETSTOCHT
Zoals zo vele jaren sluiten we ons seizoen weer af met de jaarlijkse fietstocht.
U moet zelf zorgen voor een lunchpakketje voor de gezamenlijke picknick.
Hoe laat we vertrekken krijgen de leden nog te horen.
VERSLAG VAN EXCURSIE LONGHOORNS
Op dinsdag 8 mei gingen we met 42 leden op de fiets naar de Diepenhoek.
Het was heerlijk weer. We namen plaats in the saloon of op veranda.
We werden welkom geheten door Marian Adriaans en haar dochter Wendy.
We kregen koffie/thee en cheesecake. Nadat Marian had verteld hoe ze bij de Longhoorn
koeien terecht was gekomen werden we in twee groepen gedeeld.
De ene groep ging mee met Marian en kregen uitleg over het boerenbedrijf.
De andere groep ging met Wendy buiten koken.
Koken op kampvuur, ondertussen kregen we ook nog een lekker wijntje.
Een zeer geslaagde middag met een zeer gastvrije ontvangst.
www.texaslonghorn.nl en www.buiteneten.nl

5

6

Beste oud Haspelaren
Hebben jullie allemaal gelezen in de vorige editie van “Samen ’t
Eind” dat buurtschap d’n Haspel dit jaar groot feest heeft. Ze
bestaan 33 jaar en gaan dit jubileum uiteraard vieren. De
Haspelaren zouden het fijn vinden om dit samen te doen met
iedereen die ooit in d’n Haspel heeft gewoond.
Wij hebben geprobeerd om de huidige adressen van zoveel
mogelijk oud Haspelaren te achterhalen maar aangezien wij
geen administratie hebben bijgehouden van de oud Haspelaren
kan het zijn dat u niet bent benaderd. Onze excuses daarvoor.
Dit wil echter niet zeggen dat u niet welkom bent op ons
jubileum. Integendeel u bent meer dan welkom.
U bent dus bij deze van harte uitgenodigd. Het feest wordt
gehouden op zaterdag 1 en zondag 2 september a.s. en bestaat
uit drie delen. Op zaterdag 1 september a.s. beginnen we om
15.00 uur met een fancy fair. Om 18.00 uur begint het
jubileumfeest en op zondag 2 september a.s. om 11.00 uur is de
brunch.
We hebben een leuk programma in elkaar gedraaid met
optredens van Haspelaren maar waar ook voldoende
gelegenheid is om oude herinneringen op te halen. Uiteraard
zorgen we voor het lekkerste eten en drinken. Het mag u aan
niets ontbreken.
Zoals gezegd hebben we al een leuk programma maar we
zouden het enorm waarderen indien er oud Haspelaren zijn die
een spetterend optreden willen verzorgen. D’n Haspel got
talent. Is er iemand die goed moppen kan tappen? Jij bent onze
held van de avond. Ben jij de Marco Borsato of Ilse de Lange van
D’n Haspel? Laat het ons zien. Alle initiatieven zijn welkom en
worden beloond met een prachtig optreden en een staande
ovatie. U kunt u opgeven op onderstaand mailadres.
Maar nu het zakelijk gedeelte. Ter voorbereiding van het
weekend is het belangrijk dat we weten hoeveel Haspelaren en
oud Haspelaren er gaan deelnemen zodat we kunnen zorgen
voor genoeg spijs en drank.
U kunt u voor 1 juli a.s. per mail opgeven. U dient in de mail aan
te geven of u wenst deel te nemen aan de feestavond of aan de
brunch, (beide mag uiteraard ook) en het aantal personen. Voor
de fancy fair hoeft u zich niet op te geven. Het mailadres is:
b.lomans@chello.nl. De kosten voor de feestavond bedragen €
15,00 per persoon. De brunch € 3,00 per persoon. De fancy fair
is gratis.
Feestelijke groet, Commissie jubileum D’n Haspel
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KERMISKONING SCHIETEN op zaterdag 23 juni en
WIE WORDT DE NIEUWE KERMISKONING 2018
Op zaterdag 23 juni a.s. vindt het jaarlijks kermiskoningschieten van Gilde St. Lambertus
Someren Eind weer plaats.
Iedereen is van harte welkom op ons schietterrein De Kolenboer aan de Boerenkamplaan om
mee te schieten voor de titel Kermiskoning 2018.
Bijeenkomst vanaf 16.30 uur op het schietterrein. Aanvang schietwedstrijd 17.00 uur.
Iedereen vanaf 16 jaar mag meeschieten. Als je mee wilt schieten moet je je wel je
legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) bij je hebben en kunnen tonen. Verder mag je voor of
tijdens het schieten geen alcohol gebruiken.
Het Gilde hoopt op een grote opkomst.

Optrekdag op Maandag 25 juni a.s .
Het Gilde begint de dag met een H.Mis om 9.30 uur met aansluitend de Hernieuwing Eed van
Trouw en vendelhulde aan de Kerkelijke Overheid. Daarna zal het Gilde weer naar Jan van
Tieskes terug gaan en van daaruit zullen alle horeca gelegenheden in `D End worden bezocht.
Het nodigt iedereen uit haar bij deze tocht te vergezellen.

Gilde St. Lambertus Someren Eind
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25 jarig bestaan Buurthuis De Smelen
Op 17 augustus 2018 hebben wij hier op Sluis 13 een feest ter ere van het 25 jarig bestaan van
ons Buurthuis De Smelen. De Big Fun Band uit Someren-Eind treedt dan op en we hopen er
samen (Someren-Eind, Sluis 13 e.a.) een heel mooi feest van te maken.
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Muziekvereniging Juliana

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
10
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Beste dorpsgenoten,

Op 14 mei j.l. was de uitreiking van de cheques van de Rabobank Clubkas Campagne. Het was
een schitterende avond. Het weer was prachtig en het was een drukte van ja welste. Alle
deelnemende verenigingen en stichtingen hadden zich verzameld op ons Einderplein. De
Rabobank clubkas campagne is heel belangrijk voor de vele verenigingen in Someren Eind.
Sommige verenigingen hebben het best moeilijk. Het aantal leden loopt terug en soms is het
moeilijk om financieel rond te komen. Zo’n financiële impuls is dan meer dan welkom.
Een voor een werden ze naar voren geroepen om de cheques in ontvangst te nemen. Best
spannend allemaal. Onze groep, de stichting Kerststal en Einderplein, werd samen met de
speeltuin als laatste uitgenodigd. Dat betekende dat we, samen met de speeltuin, de meeste
stemmen hebben gekregen. Bijna 400 dorpsgenoten hebben op ons gestemd en daar zijn we
enorm trots op. Het levert een heel mooi bedrag op maar, wat misschien nog belangrijker is, het
is een enorme waardering voor het werk van onze vrijwilligers. Een waardering die ze ook echt
verdienen. Want ons Einderplein ligt er altijd perfect bij. Net als de kerststal.
Wat gaan we met het geld doen? Uiteraard hebben we onze kosten. Soms hebben we nieuw
gereedschap nodig voor het Einderplein en ook de kerststal heeft geld nodig voor onderhoud,
verzekering en versiering. Hebben we dan nog geld over dan gaan we dat terug geven aan
jullie. We gaan dat o.a. gebruiken voor de lichtjesroute. Gratis lekkere dingen e.d.
Lieve mensen, bedankt voor jullie steun. Uw waardering doet ons ontzettend goed. Heel veel
plezier en geluk de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

Wij als vrijwlligers van het Vonderpark willen hierbij iedereen die op ons gestemd hebben bij
de Raboclubkascampagne heel hartelijk bedanken.
Dankzij jullie hebben we een mooi bedrag ontvangen waardoor wij in staat zijn om ons mooie
park in stand te houden en is het een mooie erkenning voor ons werk.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom om eens door ons park te wandelen.
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De Dorpsondersteuner
Zo Someren
Op de website www.zosomeren.nl kunt u terecht met uw vragen over Zorg & Welzijn, Werk &
Inkomen of Jeugd & Gezin. Hier vindt u ook contactgegevens van diverse mensen en
organisaties.
Mantelzorger
U bent mantelzorger als u ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg
verleent aan iemand. U verdient dan een compliment. Kijk voor het mantelzorgcompliment op
www.zosomeren.nl of vraag het formulier aan mij.
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.
Hoe ondersteun je iemand die denkt aan zelfmoord?
Bezorgd om een naaste? Gaat het wel goed met hem of haar? Zou er iets aan de hand zijn? Kun
je zomaar vragen of iemand denkt aan zelfmoord? En wat zeg je dan? Op woensdag 13 juni
organiseren het project Zuidoost-Brabant zonder Zelfmoord en de gemeente Someren een
infoavond: Hoe ondersteun ik iemand die denkt aan zelfmoord? Trainers van de landelijke
stichting 113 Zelfmoordpreventie houden die avond een presentatie.
U bent van harte welkom op 13 juni 19.15-21.15 uur locatie: Varendonck College, Kanaalstraat
12-14, Someren
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.
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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KWISUM 2018

Dit jaar alweer de 4e editie van KWISUM, de dorpsquiz van Someren-Eind. Teams gaan aan de
slag om allerlei hersenkrakende en creatieve vragen te beantwoorden en ludieke opdrachten uit
te voeren. Teams gaan de strijd met elkaar aan om de meeste punten te behalen en uiteindelijk
met de beker naar huis te gaan. Daarnaast zijn er mooie prijzen te verdienen!
De quizavond vindt plaats op zaterdag 13 oktober en start om 18.00 uur. Na afhalen van de
quizmap gaat ieder naar een zelf gekozen locatie, waar de quizmap wordt ingevuld. Op
zaterdag 27 oktober wordt Kwisum afgesloten met een feestavond en prijsuitreiking. Bij
aanvang van de feestavond zal (dit jaar voor het eerst) nog een finale opdracht gespeeld worden
tussen de deelnemende teams.
De inschrijving is gestart op Koningsdag (met inmiddels al een heleboel aanmeldingen!) en
loopt nog tot 29 september. Dus durf jij de uitdaging ook aan, zoek dan snel een team bij elkaar
en schrijf je in! Dit kan via de website www.kwisum.nl (een team bestaat uit minimaal 2
personen en er is geen maximum. Wij adviseren een minimum van 8 personen)
Vragen? Neem contact op met het Kwisum comite via info@kwisum.nl
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De school van vruuger, deel 2
De vorige keer heb ik al vemeld dat het geen lolletje was
om naar de wc te gaan onder het afdak. Er was daar ook
helemaal geen waterspoeling omdat er ook geen
waterleiding was. Op de speelplaats stond een waterpomp
met een grote slinger er aan waar je water omhoog kon
pompen als je dorst had. Er hing ook een ijzeren bak aan met handvat en daar kon je dan uit
drinken. Je kunt je voorstellen als het in de zomer heet was, dat je dan heel lang moest wachten
voordat je aan de beurt was. Als je onder school naar de wc wilde dan moest je heel netjes je
vinger op steken. Had de onderwijzer in de gaten dat je echt moest dan kreeg je toestemming
maar soms werd dat ook geweigerd. Dan werd het billenknijpen en daarom zag je na school
altijd een aantal jongens die op een drafje naar buiten liepen en bij Bér Vossen tegen de
ligusterheg gingen staan om hun plasje te doen. Die heg was dan ook tot plashoogte helemaal
bruin verbrand.
Zo gauw je kon lezen van het leesplankje moest je ook leren schrijven, eerst op de lei met
blokletters maar later met de kroontjespen op papier. Dat waren wel mooie, maar heel moeilijk
te schrijven letters. Hierboven zie je letterkaart die je als voorbeeld kreeg. Zoals je ziet moest er
ook dun en dik geschreven worden, ging je met de pen omhoog dan was het dun, maar met de
pen omlaag dan was het dik. Uiterst moeilijk was dat en links schrijven was absoluut verboden.
Als we naar school gingen werd er altijd door de jongens uit de buurt op elkaar gewacht en dat
waren er een heleboel. Bij Frans Lomans sr. waren acht jongens, bij Sjef van de Kerkhof zes,
bij ons thuis (Jan Lammers) zes, en bij Toon van Houts (Toon Broens) ook zes. Voor ons was
dat een groot voordeel want als je ruzie kreeg had je de hele buurt achter je staan. Een ander
voordeel was dat iedereeen in die tijd klompen droeg en dat was in tijd van nood een geducht
wapen. Met een klomp in de hand kun je flinke klappen uitdelen, soms zo hard dat de
bovenkant van de klomp, de schulp, er af vliegt. Dan moest je naar de smid die er een ijzeren
bandje omheen legde. Je dwong dan respect af want dat was een teken dat je hard kon slaan.
De Einderstraat (nu Boerenkamplaan) was in die tijd een vrij smalle straat waar niet veel
verkeer over kwam en die was gemaakt van keien waar je prachtig mee kon gooien. Er kwamen
dan ook op school regelmatig klachten dat er potjes kapot gegooid waren van de bovengrondse
elektrische leidingen.
Ook was er nog geen riolering en daarom waren aan weerszijden van de weg sloten gegraven
om het hemelwater op te vangen. Sommige sloten waren erg breed en stonden in de winter
meestal vol met water. De kunst was dan om daar over heen te springen, maar dat lukte niet
altijd. Op de plaats waar nu de Etecfabriek staat was vroeger een kippenbedrijf van de
Eiervereniging. Daar stonden verschillende kippenhokken en het terrein was afgemaakt met
hoog kippengaas. Deze afrastering was vlak achter een brede sloot en de kunst was om over de
sloot te springen en je dan stevig vast te houden aan het gaas. Als dat mislukte viel je
achterover in het water en werd je doornat. Dat gebeurde eens met Harrie Broens toen we naar
school gingen. We hebben hem met vereende krachten op het droge getrokken maar durfde niet
naar huis te gaan. We zijn met hem naar de bakkerij van Frits van der Heijden gegaan en achter
de warme oven mocht hij zich uitkleden en zijn kleren drogen. We hebben er hartelijk om
gelachen maar toen de hele bende daarna te laat op school kwam ging het gelach snel over want
iedereen kreeg het nodige strafwerk omdat niemand wilde vertellen waarom we te laat
kwamen.
Muziekles kregen we in de zesde klas van meester Ruyters. Die kon prachtig op de viool en het
orgel spelen maar begon de zangles altijd met het Limburgs volkslied omdat hij een Limburger
van afkomst was. Dat lied begon met: “Waar in ’t bronsgroen eikenhout”, en eindigde met de
laatste zin: “Limburgs dierbaar oord”. Wij hadden daar echter een hekel aan want wij woonden
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in Brabant en daarom hadden we met een aantal jongens afgespoken om te zingen:”Limburg
stikt de moord!” Nou dat was me wat. “Wie heeft dat gezongen?”brulde hij. Iedereen keek
elkaar aan maar er werd niets gezegd. “Ik wil dat weten”, zei hij een paar keer, “anders blijven
jullie net zo lang op school tot ik weet wie de daders zijn”. Het was op een woensdag en
iedereen wist dat de meester altijd ’s woensdagsmiddag ging jagen en niemand deed zijn mond
open. Dat kwam ook omdat het jongens uit de Einderstraat waren geweest en dat was een grote
groep. Om kwart over twaalf zette hij de deur wagenwijd open en riep: “Er uit, allemaal, en ik
krijg jullie wel”. Hij is er nooit op terug gekomen en we hebben in het vervolg ook nooit meer
het Limburgs volkslied hoeven te zingen.
Remy Lammers

Dorpsbijeenkomst Someren-Eind over klimaat en veiligheid
Op dinsdag 5 juni a.s. organiseert de gemeente Someren voor alle inwoners uit Someren-Eind
een informatiebijeenkomst over veiligheid en het klimaatbestendiger maken van Someren-Eind.
Thema: Onweerstaanbaar Someren
Samen met de waterschappen Aa en Maas en de Dommel is de gemeente
druk bezig maatregelen te treffen om Someren klimaatbestendiger te
maken. Dat is nodig want ons klimaat verandert en wordt wisselvalliger.
Stortbuien en warmte wisselen elkaar af met overstromingen, droogte en
hittestress tot gevolg.
Daar moeten we iets aan doen. De gemeente heeft uw kennis en ervaring
daarbij hard nodig. Want wat betekent hitte, droogte én wateroverlast
voor uw woongenot en beleving van uw omgeving?
Thema: Someren Veilig, wat vindt u?
De gemeente neemt u deze avond mee in de wereld van veiligheid. Wat is veiligheid? Wat gaat
er goed? Waar maakt u zich zorgen om? Denk aan het verbeteren van verkeersveiligheid,
veiligheid in uw woonomgeving, maar ook veiligheid gerelateerd aan drank- en drugsgebruik.
Wat houdt u bezig en hoe maken we de gemeente Someren samen nog veiliger? Uw inbreng
wordt meegenomen als input voor het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid Someren 2019-2022.
Graag horen we uw mening, ervaringen en ideeën om zo samen tot de juiste beslissingen te
komen. Uw leefomgeving en woongenot staan daarbij centraal. U wordt van harte uitgenodigd
om hier over mee te praten.
Wat: Dorpsbijeenkomst Someren-Eind
Voor wie: Alle inwoners uit Someren-Eind
Datum: Dinsdag 5 juni 2018
Tijdstip: 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie: Gemeenschapshuis De Einder
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