Nummer 7
Juli 2018

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 23 augustus.
Daarna 21 september, 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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BIG FUN BAND
OP FEEST 25 JAAR BUURTHUIS DE SMELEN
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Buurthuis De Smelen is er op
17 augustus a.s. een feestavond en ….. de Big Fun Band treedt dan op !!!
Na het sluiten van de school op Sluis 13 hebben enkele mensen de schouders eronder gezet om
het gebouw voor Sluis 13 te behouden en samen met vele vrijwilligers is het nog steeds een
buurthuis waarop we trots mogen zijn. Het 25-jarig bestaan van ons buurthuis willen we graag
met de mensen van Sluis 13 vieren maar ook inwoners van Someren-Eind en andere
belangstellenden zijn van harte welkom; dus…heel graag tot vrijdagavond 17 augustus!
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Op 26 Mei vierden we het 60-jarig bestaan van de KBO. Het was
een groot feest voor alle kbo-ers. Meer dan 200 personen hebben
ervan genoten. De middag werd opgeluisterd door blaaskapel
“Brabant” Hierin speelde ook Johan Wijnen, een zoon van Sjef
wijnen uit Someren-Eind. Ze hadden een geweldig repertoire dat
afgewisseld werd door de entertainer Boy Jansen uit Budel, alias
“Herman den Blijker”. Die kreeg de hele zaal aan het lachen.
Geweldig! Ook genoot iedereen van het heerlijke diner.

Woensdag 30 Mei was er een gevarieerde dagtocht naar Delft. Er moest een extra grote bus
besteld worden, zoveel opgaves waren er. Het weer was geweldig en alles verliep goed.
Onderweg een stop voor koffie met gebak. In Delft een heerlijke
lunch. Toen een boottocht door de grachten van Delft. Die
bracht ons naar de enige fabriek die nog “Delfts Blauw ”maakt.
We kregen veel informatie over de geschiedenis en het
productieproces. Ook zagen we het servies van onze koning en
koningin. Iedereen vond het prachtig maar schrokken wel van de
“prijzen”. Ook weer met de boot langs een andere kant terug.
Ook de gids op de boot deed het uitstekend.
Op 26 juni staat een reis met de “ Museum Plus Bus” op het programma .We bezoeken het
Noordbrabants Museum . Dit beloofd ook weer een fijne dag te worden. De bus dat is weer
volgeboekt. Ja, ja we zijn een reislustig volkje!!

50

-PLUS

Bent U 50-plus en wilt u na dit allemaal gelezen te hebben ook lid worden van de kbo, dan kan
dat. Vraag eens naar ons programmaboekje. Daarin staat wat we allemaal te bieden hebben aan
ontspanning maar ook de vele voordelen van het lidmaatschap. Voor slechts €20,00 bent u een
heel jaar lid. Maar die krijgt u door de voordelen ruimschoots terug. Praat er eens over met
iemand die wel lid is. Bent u nog geheel of gedeeltelijk werkzaam, is dit geen bezwaar om lid
te worden. U kunt toch profiteren van de extra’s.
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Mariakapel
Zoals U weet zijn we als Locatieraad van het parochiedeel Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming Someren-Eind, al geruime tijd bezig om een Mariakapel te realiseren voor
onze gemeenschap.
Het 1e idee was een kapel op het Torenplein. Op verzoek van direct aanwonenden hebben we
daarvan afgezien. Daarna hadden we het voornemen on een Mariakapel te bouwen in de
voortuin van de pastorie (vanaf de Nieuwendijk gezien: rechts van de pastorie en links van de
seniorenwoningen). Dat stuitte op bezwaren van het bestuur van onze parochie H. Franciscus
Asten-Someren, omdat dat het aanzien van de pastorie zou schaden.
Heroverweging heeft ons er toe gebracht de Mariakapel te plannen bij de entree van ons
kerkhof en wel links van de toegangspoort. Het parochiebestuur heeft ons daarvoor
toestemming verleend en ons in staat gesteld dat voornemen nader uit te werken.
Inmiddels heeft Maarten van Vroonhoven een ontwerp gemaakt waar we ons in kunnen
vinden, en waarvoor we ook goedkeuring van de gemeente willen gaan vragen.(zie ontwerp).
Het doel is de realisatie van een Mariakapel waar iedereen die daar behoefte aan heeft in
beslotenheid een kaarsje voor Maria kan aansteken en in gebed of meditatie kan gaan. Het is
persé niet onze bedoeling in die kapel Maria- of andere vieringen te houden.
De kapel zal overwegend in duurzaam hout worden uitgevoerd. Er komt geen sanitair of
watervoorziening. Wel elektra.
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Omdat de financiële middelen waarover wij kunnen beschikken beperkt zijn, zijn we
genoodzaakt de bouw zoveel mogelijk met vrijwilligers te doen.
Hierbij doen wij dan ook een oproep aan alle inwoners van Someren-Eind die ons als
vrijwilliger zouden kunnen en willen bijstaan, om zich aan te melden bij Jo van Diepen (tel.
0493-493763) of Nelly van Houts ( 06-17482545) resp. voorzitter en secretaris van onze
Locatieraad. Dus bent U houtleverancier, timmerman, glaszetter, hovenier, stratenmaker,
dakdekker, elektricien, schilder of heeft U andere vaardigheden die ons bij de bouw van de
Mariakapel kunnen helpen, laat van U horen. Bij voorbaat dank.
Afhankelijk van het verkrijgen van de nodige vergunningen/toestemmingen denken wij eind
2018/ begin 2019 met de bouw van de Mariakapel te kunnen starten.

Maria-sculptuur
Bij de sloop van onze kerk in 2013, jawel al weer 5 jaar geleden, is het Maria-sculptuur dat
links langs de ingang van de kerk (aan de Nieuwendijk) hing, bewaard gebleven. Zie foto.
Dit basreliëf (met een hoogte van ca. 3 ½ meter) is ontworpen en gemaakt door Jan van de Laar
en in 1996 bevestigd aan de in dat jaar ten behoeve van een nieuw gemeenschapshuis
verbouwde kerk. Het beeldt Maria uit die het kindje Jezus (met een rijksappel in zijn handjes)
draagt en een slang op een maansikkel vertrapt.
Om dit reliëf ook voor de toekomst voor onze gemeenschap te behouden zal dit binnenkort
worden opgehangen aan onze toren en wel aan de zijde die vanaf de Nieuwendijk zichtbaar is.

Someren-Eind 20-6 2018
Locatieraad Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Someren-Eind.
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Muziekvereniging Juliana

Pleinconcert
Op donderdagavond 5 juli a.s. sluit Muziekvereniging Juliana het repetitiejaar af met het
Pleinconcert op het Einderplein. Dit begint om 18:30 uur en duurt tot ongeveer 20:45 uur.
Het harmonieorkest, slagwerkgroep, jeugdorkest, jeugdslagwerkgroep en blokfluiters verzorgen
een luchtig programma met mooie zomeravondmuziek. Speciaal voor deze gelegenheid wordt
het jeugdorkest aangevuld met de leerlingen van groep 5 van basisschool De Vonder, die
onlangs een muziekproject hebben afgesloten.
Het concert vindt plaats op het overdekte podium op het Einderplein. Voor de toeschouwers
zijn stoelen en statafels aanwezig, het personeel van De Einder zorgt ervoor dat de bar bemand
is. Iedereen is van harte welkom om de vakantieperiode samen muzikaal in te luiden. Ook na
het concert is er gelegenheid om nog even gezellig na te praten. Bij slecht weer vindt het
concert in De Einder plaats.
Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of op
www.muziekverenigingjuliana.nl

Afscheid Gerard Schonenburg
Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gehoord gaat Gerard Schonenburg met pensioen als
beheerder van Gemeenschapshuis De Einder. Zijn laatste werkdag is op donderdag 30 augustus
zijn.
Gerard heeft lief en leed van veel verenigingen hier in Someren-Eind meegemaakt als
beheerder van de Einder.
Hij heeft dit 14 jaar lang met veel plezier en veel inzet gedaan. Daarom wordt hem namens het
bestuur van de Einder een afscheidsreceptie aan geboden.
Deze zal zijn op vrijdag 31 augustus vanaf 19.00 uur in de Einder.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en Gerard de hand te drukken.
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Voor onze prachtig kleinschalig wonen in Someren-Eind
zijn wij op zoek naar diverse vrijwilligers

Kleinschalig wonen Someren-Eind is een woonvoorziening voor mensen met een dementie en
met een somatische beperking. Er zijn drie woningen waar per woning 7 bewoners wonen.
Als vrijwilliger maak je deel uit van een klein en gemotiveerd team die ervoor zorgen dat de
bewoners zich zoveel mogelijk thuis voelen. Wij zorgen ervoor dat de regie zo veel mogelijk
bij de bewoners blijft zodat de bewoner zo lang mogelijk het gevoel van eigen waarde behoud
en zich gewaardeerd voelt.
Wij bieden aan al onze vrijwilligers een fijne werkplek, een warme plek waar tijd is voor een
praatje en een kopje koffie, waar je echt gewaardeerd en gezien wordt. Het werk als vrijwilliger
binnen de woningen is enorm dankbaar. Jij als vrijwilliger biedt dat stukje extra meerwaarde
aan de dagelijkse beleving van de bewoners, je bent onderdeel van een gezellige en
gemoedelijke huiselijke sfeer en onderdeel van het hele team. Jij als vrijwilliger biedt dat stukje
extra plezier aan de beleving van de bewoners. Wij zijn voor onze woningen op zoek naar
enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen in:
• Koken van de avondmaaltijd, het voorbereiden en het koken van een warme maaltijd,
de sfeer in samenwerking met de heerlijke geuren geeft de bewoners nog meer het
gevoel thuis te zijn.
• Ondersteunen bij diverse activiteiten zoals voorlezen, braintrainer, tovertafel,
spelletjes, fruit schoonmaken en uitdelen, koffie schenken en je eigen inbreng is
uiteraard van harte welkom.
• Wandel maatje, dit betreft een 1 op 1 activiteit voor bewoners die er graag op uit
trekken. Dit kan voor zowel cliënten met en zonder rolstoel zijn.
• Bakken van zoete en hartige hapjes, samen met de bewoners voor een lekker hapje
zorgen waarbij er een heerlijke geur ontstaat binnen de woning.
Van de vrijwilliger vragen we om inlevingsvermogen te hebben en communicatief en sociaal
vaardig te zijn. Neerzetten van een huislijke sfeer is van groot belang. De tijden en dagen
kunnen uiteraard in onderling overleg afgestemd worden.
Bent u een enthousiaste en een gemotiveerde vrijwilliger waar wij naar op zoek zijn? Ziet u het
wel zitten om werkzaam te zijn binnen een prachtige locatie en onderdeel te zijn van een
prachtig team? Wilt u met een nog beter gevoel naar huis gaan dan waarmee u gekomen bent
doordat u onze bewoners een fijne dag of avond hebt kunnen geven en dat ze het gevoel hebben
gekregen er echt te mogen zijn?
Neem dan contact met:
Moniek Penninx
0642285928
Moniek.penninx@zorgboog.nl
Eerste verpleegkundige kleinschalig wonen Someren-Eind
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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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K.V.V.Someren-Eind
We zijn 2018 begonnen met onze jaarvergadering op 16 januari. Eerst werd er een minuut stilte
gehouden voor onze overleden leden n.l.: Tonnie v.d.Laar-Truus Verhees-Toos de Wit en Joke
Geurtjens. De vergadering werd geopend door onze voorzitster Riek Heyblom. Daarna werd
het jaarverslag en kasverslag voorgelezen. Beiden werden goedgekeurd. Bestuur bleef
hetzelfde, alleen heeft Diana Korten zich aangemeld om een jaartje mee te draaien en als het
haar dan goed bevalt komt ze volgend jaar ons bestuur versterken. Daarna het jaarprogramma
doorgenomen en enkele mededelingen gedaan. Na de pauze hebben we gezellig gekiend.
20 Februari is de heer Michiels ons iets komen vertellen over Osteopathie. Hij heeft samen met
Paul v.d.Weerden een praktijk in Someren. Osteopathie is een geneeswijze met als doel het
lokaliseren van spieren, gewrichten en weefsels. Het is geschikt voor kinderen, volwassenen en
ouderen. Het was een zeer interessante avond.
27 Maart hebben we een avond samen met E.V.A. gehad. Deze avond ging over
laaggeletterdheid. Ria en Piet en een collega kwamen hier iets over vertellen. We stonden ervan
te kijken hoeveel mensen er nog zijn die slecht kunnen lezen en schrijven. Ria en Piet hadden
er in hun jeugd veel last van gehad. Zij vertelden hun eigen verhaal en hoe zij er mee om zijn
gegaan.
10 April zijn we naar het Congrescentrum “De Kapellerput” in Heeze geweest. Hier hebben we
een rondleiding gehad, aansluitend zijn we naar de natuurbegraafplaats “Schoorsveld”
geweest, hier hebben we ook ook een rondleiding gehad.
5 Mei zijn we naar Ommel geweest waar een H.Mis werd opgedragen voor onze levenden en
overleden leden van onze vereniging. Ook werd er in deze H.Mis een kaars gewijd voor onze
vereniging en werd bij het Maria-altaar gezet.
15 Mei Moederdagviering. Voor deze viering werd er een groepsfoto gemaakt voor ons 70jarig jubileum in oktober. We hebben gegourmet, dit was door het bestuur lekker klaar
gemaakt. Dit jaar geen jubilarissen. Het was een gezellige avond.
26 Juni zouden we een uitstapje hebben maar dat hebben we even uitgesteld omdat de Bond
van Ouderen op deze dag een museumreis hadden en veel van onze leden zijn ook lid van de
Bond van Ouderen en gaan graag met deze reis mee. Dit waren enkele aktiviteiten van onze
vereniging in het eerste halfjaar van 2018. In september beginnen we weer.
Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken voor het stemmen op onze vereniging van de
RABO Clubkascampagne het heeft toch weer een mooi centje opgebracht.

IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE TOEGEWENST NAMENS DE K.V.V.
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Deze foto kwam ik tegen op facebook, herinneringen aan Someren-Eind, met de vraag er bij:
Wie weet iets van deze foto en kan er iets over vertellen, er werd bij vermeld dat het
waarschijnlijk de vrouw van Frans Wijnen sr. was, dus de moeder van Sjef en Toon Wijnen,
maar dat is niet zo. Ik heb haar goed gekend want zij woonde in de Einderstraat
(Boerenkamplaan) schuin tegenover ons en was de vrouw van Sjef van
de Kerkhof, Cisca Zegers uit een echt Somerens geslacht.
Tegenwoordig woont daar Magda van Dinther. Sjef en Cis, zoals
ze meestal genoemd werd, begonnen voor in hun huis een
kruidenierswinkel, het werd een Sparwinkel, en naast het woonhuis werd een nieuwe café gebouwd. Ze kregen 7 kinderen
6 jongens en 1 meisje, Marietje de jongste van allen. Sjef en Cisca
waren harde werkers en bouwden een goedlopende zaak op.
Vooral de specialiteiten van Cis, eigen gemaakte zuurkool,
ingelegde haring, boerenkaas, echte boerenboter, etc. waren erg
gewild.
Toen de jongens groter werden bleven ze ook in de zaak
werken en bezochten niet alleen hun klanten in Someren maar ook
daar buiten. Er werd een paardje aangeschaft met een huifkar om
de levensmiddelen overal aan huis te bezorgen. Maar niemand had zin om in het café te helpen
en daarom werd deze grote ruimte omgebouwd tot winkel. De oudste zoon, ook Sjef geheten,
nam altijd manufacturen mee en specialiseerde zich daar in en heeft later een grote modezaak
gesticht in de Stationsstraat in Weert. Karel, de tweede zoon, heeft naast zijn werk, in de
oorlogsjaren, zich verdienstelijk gemaakt als verzetsstrijder. Jozef van der Heijden, die de
leider was in Someren van de Landelijke Onderduikersbeweging moest een medewerker
hebben die goed bekend was in heel Someren. Hij vroeg daarom Karel van de Kerkhof, 21 jaar
oud, en die stemde daar meteen mee in. Het was zéér gevaarlijk werk want als de Duitsers hen
te pakken zouden krijgen brachten zij het er niet levend vanaf. Ze zouden dan afgevoerd
worden naar een concentratiekamp of meteen worden dood geschoten. Zij zijn er in geslaagd
om tijdens de tweede wereldoorlog zo’n 300 onderduikers, meestal uit de grote steden, hier in
Someren een veilig onderduikadres te verschaffen. Karel werd wegens verraad door de Duitsers
gezocht en moest zelf ook onderduiken. Regelmatig werden er razzia’s op hem gehouden, dat
gebeurde meestal ’s nachts, en vielen dan het huis binnen van Sjef en Cisca en dan werd het
hele huis grondig doorzocht. Karel zat dan in een veilige schuilplaats onder de houtmijt van
zijn buurman Hein Verberne. Toen de SS-ers niets vonden namen ze op de duur zijn vader Sjef
mee en sloten hem op in het kamp in Vught. Met heel veel moeite en door bemiddeling van een
goede vriend die een functie had bij de politie in Helmond werd Sjef na een aantal dagen weer
vrij gelaten.
Hij heeft geluk gehad want van zijn medegevangenen zijn er weinig meer ooit thuis gekomen.
Cisca heeft daarna een moeilijke tijd mee gemaakt en nog vele jaren na de oorlog werd zij ’s
nachts schreeuwend wakker omdat zij dan droomde dat de oorlog nog niet voorbij was.
Later zijn de meeste zonen van Sjef en Cisca verhuisd naar Eindhoven waar zij een winkel
begonnen zijn.
Alleen Antoon, die met een nichtje van mij getrouwd was, (met Marietje van der Heijden) is
later terug gekomen naar Someren waar hij een handel had in antieke spullen.
Remy Lammers.
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Informatie HartslagNu
Op verzoek van de dorpsraad doe ik u
informatie toekomen over HartslagNu.
Circulatiestilstand
In Nederland krijgen jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel
hartstilstand genoemd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. In de meeste gevallen
treden reanimaties op in de thuissituatie.
In veel gevallen wordt een circulatiestilstand veroorzaakt door een hartritmestoornis. Het
gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer door het lichaam kan pompen. Daardoor raakt
het slachtoffer binnen korte tijd bewusteloos en hij of zij zal overlijden als er niets gedaan
wordt.
Bij een circulatiestilstand zijn twee zaken van levensbelang:
1. Reanimatie. Door middel van reanimatie, dat wil zeggen het
geven van borstcompressie en mond-op-mond
beademing, kunnen de circulatie en de zuurstoftoevoer
naar de hersenen op gang worden gehouden. Steeds
meer mensen in Nederland leren reanimeren,
bijvoorbeeld door een cursus BLS (basic life
support).
2. Defibrillatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is
toedienen van een elektrische schok nodig om het
hartritme te herstellen en het hart weer op gang te krijgen.
De schok wordt toegediend met een AED (automatische externe
defibrillator). Hoe sneller de schok wordt toegediend, hoe groter de overlevingskans.
In het geval van een reanimatie heeft een ambulance in Nederland gemiddeld 10 minuten nodig
om bij het slachtoffer te komen. De overlevingskans van het slachtoffer daalt elk minuut met 5
tot 10 procent. Daarom moet een reanimatie binnen 6 minuten worden gestart, elke seconde
telt. De hulp van burgerhulpverleners bij reanimatie en defibrillatie is daarom van
levensbelang.
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HartslagNu
Om de overlevingskansen van slachtoffers van een circulatiestilstand te vergroten, is er in
Nederland een alarmeringssysteem gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren. Het systeem
heet HartslagNu, het is van de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door de stichting
Hartslag.
HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een 112melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd,
ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer wordt gealarmeerd.
De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app. Alle
hulpverleners die in een straal van 500 meter rond het slachtoffer wonen, ontvangen een
bericht. De helft van de hulpverleners wordt gevraagd direct naar het slachtoffer te gaan en te
starten met reanimatie, de andere helft wordt gevraagd om de AED te halen en die naar het
slachtoffer te brengen.
Voorbeeld van een HartslagNu oproep via sms:
“HartslagNu OPROEP! …(naam)… , ga direct naar het slachtoffer op adres: …(adres)… .
Deze SMS is verstuurd op 18 januari om 12.20 uur.”
Aanmelden als burgerhulpverlener of AED-beheerder is mogelijk online, via
http://www.hartslagnu.nl. Je kunt alleen worden aangemeld als je in het bezit ben van een
geldig diploma / certificaat voor reanimatie en eventueel AED bediening dat is verstrekt door
een opleidingsinstituut dat opleidt volgens de richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad
(NRR, http://www.reanimatieraad.nl). Ook personen met een functie in de gezondheidszorg of
een functie bij de politie en/of brandweer, die kunnen reanimeren, kunnen zich aanmelden.
Ook bedrijven en particulieren in bezit van een AED kunnen hun steentje bijdragen door hun
AED 24/7 beschikbaar te stellen. Gebruik van een AED bij een inzet wordt vergoed door de
ambulancezorg. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij www.ehbo-someren.nl of
mail naar secretariaat@ehbo-someren.nl

advertentie
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Mantelzorgers uit Asten en Someren
Schildermiddag…Verfmiddag
De Mantel-uit-Dagen vinden meerdere keren per jaar plaats en zijn voor mantelzorgers uit
Asten en Someren en staan in het teken van ontmoeting en ontspanning.
Het aanbod is heel divers: een bezoek aan een bedrijf of museum, samen een film kijken, een
creatieve middag of een wandelmiddag.
Deze keer organiseren we een bijeenkomst waar we een leuk woon-accessoire gaan
beschilderen. Ook als je nog nooit geschilderd (geverfd) hebt ben je van harte welkom.
Je bent van harte welkom op dinsdag 3 juli a.s. van 13.00 uur tot 16.00 uur in de Kerkstraat 10
Asten in het gebouw van ONIS.
Wij zorgen voor koffie en thee met iets
lekkers.
Eigen bijdrage € 2,50

Wij hebben er weer erg veel zin in en hopen
je te mogen begroeten deze middag.
Meld je aan voor 1 juli 2018 bij: Hanny
Nijssen
nijssen_h@hotmail.com tel: 0493-694221
Ben je zelf geen mantelzorger maar ken je iemand in uw omgeving biedt haar/hem dan jouw
hulp aan, zodat men deel kan nemen aan deze middag.
Onis werkgroep Mantel-uit-Dagen Asten Someren.

advertentie
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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 van Gemeente Someren.
Zorgt u voor iemand?
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. In deze editie van Samen ’t Eind vindt u
ook het aanvraagformulier.
Alzheimer Café Peelland 3 juli
Elke eerste dinsdag van de maand is het Alzheimer Café Peelland. Deze keer is het thema
'Dagbesteding voor mensen met cognitieve problemen en/of lichamelijke achteruitgang'.
Leonie Kuijpers, hoofd dagbesteding bij de Nieuwenhof in Deurne, is te gast. In ‘de Beiaard’ te
Asten, open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. De
toegang en het eerste kopje koffie zijn gratis, voor de overige consumpties wordt een bijdrage
gevraagd.
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?
Neem dan eens contact met me op.
Training voor aanstaande brugklassers
Denk je al veel na over je nieuwe school na de zomer? Wil je graag een goede start maken in de
brugklas maar zie je daar tegen op. Gun jezelf dan een leuke tweedaagse training met andere
jongeren die er ook zo over denken. Plezier op school helpt je bij het maken van een goede start
in de brugklas!
Praktische informatie:
Er zijn 2 cursusdagen van 7,5 uur en een terugkombijeenkomst van 1,5 uur. De training is op
15 en 16 augustus 2018. De training is kosteloos. Locatie: Varendonck College in Asten. Meer
info: www.zosomeren.nl/training-voor-aanstaande-brugklassers
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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Een frisse soep met kokos en gember. Echt een verrassing na al die winterse soepen die we
hopelijk voorlopig in de kelderkast laten liggen.
Gember werkt o.a. onstekingsremmend en zou ontgiftende eigenschappen hebben.
Wortelsoep met kokos & gember
Wat heb je nodig :
- 600 gram wortels
- 1 grote ui
- 1 liter groente bouillon
- 8 el kokosmelk
- 2 tenen knoflook
- Stukje gember van 5 cm
- 1 el appelciderazijn of citroensap
- 1 tl cayenne peper
- Pompoenpitten & feta als topping
- Olijfolie

We beginnen met de bereiding :
1 Verhit de olijfolie in een grote soeppan.
2 Snipper de ui en fruit samen met de geperste knoflook in de pan. Let op dat de
knoflook niet verbrand.
3 Snijd intussen de wortels in kleine stukjes en schil de gember. Snijd deze heel fijn
om rasp hem.
4 Voeg de gember en de wortels toe aan de pan.
5 Schenk de bouillon erbij en laat 20 minuten zachtjes koken.
6 Haal de pan van het vuur en voeg de kokosmelk en de appelciderazijn toe.
Pureer de soep met een staafmixer en garneer met pompoenpitten en wat
verkruimelde feta.

Bon Appetit !
Voor meer recepten kijk op de website : www.bonappetit-someren.nl
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