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Nummer 9 

Oktober 2018 

  
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 18 oktober.   

Daarna 22 november, 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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Beste adverteerders van Samen ‘t Eind. 
 

Samen ‘t Eind is een dorpsblad voor Someren-Eind en sluis 13. We hebben een oplage van 1400 

stuks die maandelijks door vele vrijwilligers huis aan huis verspreidt wordt. Dit wordt mede 

mogelijk gemaakt  door de vele ondernemers die een advertentie zetten in Samen ‘t Eind. Die er 

mede voor zorgen dat het blad gratis beschikbaar is voor de inwoners van Someren-Eind, sluis 13 

en het hele buitengebied er omheen. 

  

De komende maand wordt u weer benaderd of u wilt adverteren in ons dorps blad. In het verleden 

deden we dat altijd telefonisch maar nu gaan we u ook via mail benaderen (als er een mail adres 

bekend is).  

U kunt de advertenties digitaal aanleveren in fullcolor. Het dorpsblad is ook voortaan digitaal te 

raadplegen en daar willen we vanaf volgend als experiment ook advertenties aan toevoegen 

https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/laatste-uitgaven/ 
 

Nieuwe adverteerders kunnen zich melden 

 

Ieder jaar vallen er adverteerders af en we zijn dan jaarlijks op zoek naar nieuwe adverteerders.  

U levert eenmalig een advertentie aan en deze wordt dan het hele jaar afgedrukt, we drukken de 

advertenties voor het gehele jaar. Omdat we met vrijwilligers werken kunnen we de kosten beperkt 

houden. De kosten voor een advertentie bedragen voor 1/8 pagina  €65,- en voor ¼ pagina €130,- 

Hebt u belangstelling voor het plaatsen van een advertentie dan kunt u een mail sturen 

samenteind@gmail.com of contact opnemen met onze contact persoon voor adverteerders Jan 

Adriaans tel. 06 46857334 

      

Nieuwe foto voorpagina 

 

We zouden het leuk vinden als we ieder jaar een nieuwe foto kunnen plaatsen op de voorpagina van 

Samen ’t Eind. Daarvoor doen we een oproep aan U! 

Heeft u een mooie foto die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen? Stuur deze foto dan met 

goede resolutie naar: samenteind@gmail.com en misschien bent u de gelukkige waarvan we de foto 

gebruiken voor en jaar lang op de voorpagina te verschijnen van Samen ’t Eind. 
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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 

 

 

OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur. 

Winter 9.00 - 17.00 uur. 
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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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Nieuws van MFA De Einder. 

 

Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Ook voor de Einder is de vakantieperiode 

weer achter de rug en beginnen we aan het nieuwe seizoen.  

Het wordt een seizoen met meerdere veranderingen. Belangrijkste verandering is wel dat 

onlangs Gerard Schonenburg afscheid heeft genomen als beheerder. Zijn grote inzet en 

betrokkenheid zullen we missen. Het bestuur heeft er nu voor gekozen om geen directe 

vervanger te benoemen. We willen gaan kijken of met wat meer verantwoordelijkheid van de 

gebruikers van de Einder tot een ander beheerdersmodel gekomen kan worden. Henny 

Lammers is bereid gevonden om de komende maanden Marie-Jose te ondersteunen en samen te 

kijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Voor alle gebruikers is Marie-Jose het 

aanspreekpunt via mail mfa.de.einder@xs4all.nl  of via telefoonnr 491993 bereikbaar. 

 

Een andere verandering is dat Maurits Leesberg na 14 jaar voorzitterschap de hamer 

overgedragen heeft aan Hans Toonders. Maurits heeft in deze 14 jaar veel betekend voor ons 

gemeenschapshuis. Hij was een van de drijvende en stimulerende krachten, zeker bij het 

realiseren van de nieuwe Einder.  

 

Mede naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers hebben we gekeken of we in de grote 

zaal en de foyer meer sfeer kunnen brengen. Peter Slegers heeft hiervoor een aantal ideeën 

aangedragen. Samen met Annuska Verberne gaan we deze ideeën de komende maanden 

concretiseren en de nieuwe look zichtbaar maken. 

 

Om de Einder draaiende te houden is de inzet van vrijwilligers erg belangrijk. Op dit moment 

hebben we al vele mensen  die zich vrijwillig inzetten voor de Einder. We kunnen nog wat hulp 

achter de bar gebruiken bij grotere evenementen. Ook een klusjesman of vrouw, of bestuurslid 

kunnen we nog zeker gebruiken. Wees niet te bescheiden en help mee om in ons dorp een goed 

draaiend gemeenschapshuis in stand te houden. En het is vaak ook nog hartstikke gezellig! 

Heb je nog goede ideeën voor de Einder of overweeg je om als vrijwilliger aan de slag te willen 

gaan? 

Neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden of onze beheerder Marie-Jose. 

 

Tot ziens in de Einder 

 

Het bestuur: 

Andrea Raijmakers   e: andrea@bernardenandrea.nl 

Jet van Lierop  e: jet.ton@hotmail.com 

Chris Weijnen  e: c.weijnen@live.nl 

Hans Toonders e: toonders.hans@gmail.com 
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Con Amore nogmaals met beroemde Franse chansons: 

Koffieconcert 

Douce France Encore 

zondag 14 oktober 12:00u 

 De Ruchte 

Dirigent: Richard Meulendijk 

Solist: Johan van Oorschot, bariton 

Piano: Theo Hes 

Accordeon: Ton van der Weerden 

gratis entree 

Wilt u ook wel eens een keer iets anders horen dan Engelse en Amerikaanse popsongs? 

Herinnert u zich nog dat er op de radio in de jaren 50, 60, 70 en 80 veel meer te horen was? 

Met name een groot aantal Franse chansons was regelmatig in die tijd te horen, sterker nog, 

het waren soms zelfs de grote hits!  Denkt u eens aan: 

‘Non, je ne regrette rien’ (Edith Piaf), 

‘La Montagne’ oftewel ‘Het dorp’ (Jean Ferrat/Wim Sonneveld), 

‘Bravo Monsieur le Monde’ en ‘Le Printemps’ (Michel Fugain), 

‘La mer’ en ‘Douce France’ (Charles Trenet), 

‘Les feuilles mortes’ (Yves Montand), 

‘Prendre un enfant par la main’ (Yves Duteil) 

Gemengd koor Con Amore heeft op 15 april van dit jaar een groots avondvullend Frans 

chansons concert gegeven met een band, diverse vocale solisten en een afwisselende visuele 

presentatie. De reacties van het publiek waren zo lovend dat besloten is om nog een klein 

“encore” te geven door middel  van een intiem en gezellig koffieconcertje in de Ruchte, Laan 

ten Roode 71, 5711 GB Someren, waarbij een aantal van de mooiste Franse chansons weer 

terug zullen komen. De zang zal versterkt worden met de Tilburgse bariton Johan van Oorschot 

als solist, begeleid worden door Theo Hes op piano en op accordeon door Ton van der Weerden 

uit Someren. Het geheel zal gepresenteerd en wederom muzikaal geleid worden door onze 

dirigent Richard Meulendijk. 

Het concert begint om 12:00u en zal ongeveer 1 uur duren. Vanaf 11:30u staat de koffie 

klaar! Contactadres: conamorese@gmail.com 
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Muziekvereniging Juliana 

 

 

 

 

 

 

 

Slagwerkfestival Kleine Kring 

 

Op zondag 7 oktober wordt in MFA De Einder in Someren-Eind het Slagwerkfestival 

Kleine Kring gehouden. De A-slagwerkgroep van Juliana treedt hier op, samen met vier 

andere korpsen uit de regio en één uit Limburg. Entree is gratis. 

Slagwerkgroep Juliana opent het festival om 12:00 uur met de werken Songs For An Ancient 

Soul, Truth of Touch, Firestone en Englishman in New York. Hierna zullen de korpsen uit 

Heeze, Leende, Someren-Heide en Sterksel optreden. De slagwerkgroep uit het Limburgse 

Grevenbicht komt als laatste op het podium, deze groep doet buiten mededinging mee. 

Juryleden Jo Zinzen en Jos Stoffels beoordelen de optredens. De prijsuitreiking is rond 16:30 

uur. 
 

The Beat Goes On 

 

Slagwerkgroep Juliana bestaat 65 jaar. Ter gelegenheid hiervan geeft de groep samen met 

de jeugdslagwerkgroep een avondvullend jubileumconcert, met als titel The Beat Goes 

On. Het concert wordt twee keer uitgevoerd in MFA De Einder, op vrijdag 9 en zaterdag 

10 november en begint om 20:30 uur. Kaarten (€ 12,50 per stuk, inclusief pauzedrankje) 

zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bakkerij Van Eijk, cafetaria Perwillie, 

broodjeszaak Jam Jamm en bij MFA De Einder. U kunt ze ook bestellen via 

slagwerkgroepjuliana@gmail.com. 

 

De slagwerkgroep staat al jaren bekend om de 

vernieuwende wegen die de muzikanten durven 

in te slaan. Ook in dit concert gaan zij 

uitdagingen niet uit de weg en komen nummers 

van AC/DC, George Baker en Santana voorbij, 

met elkaar verbonden door komische acts die 

laten zien dat slagwerk al lang niet meer alleen 

trommelen is. Een combo, blazers, zangers en 

zangeressen geven een extra dimensie aan dit 

concert, waarin zelfs slagwerkmuziek een 

optreden van een paaldanseres tot ongekende 

hoogten zal brengen…. Dit was slechts een 

kleine greep uit het gevarieerde programma dat u 

als toeschouwer te zien gaat krijgen, maar reden 

genoeg om alvast een kaartje te bemachtigen! 
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Jubileumlogo 

 

In 2019 bestaat Muziekvereniging Juliana 100 jaar. 

Met trots presenteren wij u hierbij ons 

jubileumlogo, ontworpen door Peter Slegers. In 

2019 zullen diverse evenementen plaats vinden om 

dit prachtige jubileum te vieren.  

 

 

Maestro 

 

Het eerste evenement in het kader van het 100-jarig bestaan van de Muziekvereniging 

start al in 2018. In twee voorrondes op 1 en 22 december en een finale op 12 januari 

zullen zes zeer verrassende Somerense kandidaten strijden om de titel “Maestro 2019”.  

De twee voorrondes vinden plaats in gemeenschapshuis De Einder en zijn gratis 

toegankelijk. De finale wordt gespeeld in de bedrijfshal van Groentekwekerij Van den 

Einden aan de Nieuwendijk in Someren-Eind. Hiervoor zullen kaarten in de voorverkoop 

komen. 

 
 

(van links naar rechts op de foto, net voor hun bekendmaking) Wilma Veltman, Yara Peters, 

Denis van Eijk, Guido Schoolmeesters, John van den Eijnde en Tonny van Gemert werden 

donderdag 13 september spectaculair onthuld in De Einder. Zij krijgen de unieke gelegenheid 

om een orkest van ruim 60 muzikanten te gaan leiden en te strijden om de titel “Maestro 2019”! 

 

Tijdens de eerste voorronde op zaterdag 1 december zullen ze ieder één klassiek stuk dirigeren. 

Als enige voorbereiding hiervoor ontvangen zij een opname van dit stuk. Na deze vuurdoop 

volgen ze een aantal workshops. Ze stomen zich dan klaar voor het tweede muziekstuk, een 

musicalwerk, dat ze gaan dirigeren op zaterdag 22 december. In de tussentijd repeteren ze ook 

een aantal keren met het orkest. Iedere kandidaat krijgt ook een “buddie” en een “master” 

toegewezen voor persoonlijke coaching.  

Hierna gaan alle kandidaten door naar de finale op zaterdag 12 januari. Dan dirigeren alle 

Maestro’s twee werken.  

Een deskundige jury, bestaande uit Tjeu Snoek, Magda Schoolmeesters en Wil Lomans, 

beoordeelt de kandidaten. Het aantal behaalde punten uit de voorrondes en de prestaties in de 

finale worden bij elkaar opgeteld. Samen met het resultaat van een stemming via social media 

wordt uiteindelijk bepaald wie de twee best scorende kandidaten zijn. Die twee dirigeren het 

finalestuk. Na afloop hiervan beslissen de leden van het harmonieorkest samen wie zich de 

grote “Maestro 2019” van Muziekvereniging Juliana mag gaan noemen. We zien u graag op 1 

en 22 december en tijdens de grandioze finale op 12 januari! 
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Start een muzikale opleiding bij Muziekvereniging Juliana! 

De kinderen van groep 5 hebben afgelopen schooljaar kennis mogen maken met het leren 

lezen van muzieknoten en het bespelen van een instrument. Hopelijk heeft deze 

kennismaking veel kinderen enthousiast gemaakt om verder te gaan in het leren bespelen 

van een muziekinstrument. Dit kan door deel te nemen aan een blokfluit- 

of slagwerkcursus voor kinderen uit de groep 4, 5 en 6 van de basisschool. Deze zijn in 

september weer gestart. 

Blokfluitcursus: 

In deze cursus krijgen de leerlingen een gedegen opleiding in muziektheorie en leren ze noten 

lezen. Verder krijgen ze voorlichting, demonstraties en advies bij het kiezen van een 

instrument. 

Het streven is om een instrument te kiezen aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018/2019. 

De blokfluitlessen worden op woensdag in het begin van de middag gegeven door Tjeu Snoek 

in de Einder. De kosten bedragen € 4,50 per les in groepsverband. 

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen  met Tjeu Snoek, tel. 0495-

543253 of 0624-772966. U mag ook gerust even De Einder binnen lopen op woensdag tussen 

13.00 en 14.00 uur. Op donderdagavond tussen 18:15 en 19:45 uur repeteren de jeugdorkesten, 

ook dan bent u van harte welkom om een keer te komen kijken. 

Slagwerkcursus: 

Kinderen die kiezen voor slagwerk kunnen zonder blokfluitcursus direct starten als slagwerker. 

De leerlingen krijgen een gedegen slagwerkopleiding, leren goed noten lezen en mogen na een 

jaar al meespelen in de C-slagwerkgroep. 

Slagwerkles wordt op woensdag in De Einder gegeven door Guido Pouwels. De leerlingen 

krijgen een kwartier slagwerkles en de kosten zijn € 245,- per jaar. Hiervoor krijgen de 

leerlingen 38 weken les. Het lesgeld kan per kwartaal betaald worden. 

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Guido Pouwels, tel. 0650-

282292. U mag ook gerust een keer komen kijken op de repetitie van de jeugdslagwerkgroepen, 

woensdag in De Einder tussen 17:15 en 19:00 uur. 

Muziekles voor volwassenen: 

Ook voor volwassenen is er de mogelijkheid om muziekles te volgen! Dit kan blokfluit, 

slagwerk of een ander instrument zijn. Hebt u al een muzikale achtergrond dan kunt u direct 

beginnen met een instrument. 

Wij bieden u drie gratis lessen aan waarna u beslist of muziek maken iets voor u is. 

 

Voor algemene informatie over de muziekopleiding kunt u contact opnemen met 

jeugdcoördinator Frank van Meijl (frankvanmeijl@hotmail.com / 06-24418759). 

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

www.muziekverenigingjuliana.nl 
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Alweer feest op Sluis 13.  

Vanwege het 25 jarig bestaan van buurthuis “de Smelen” aan de Landbouwstraat 5 gaat ook het 

koor van Sluis 13 een activiteit verzorgen.  

Op zondag 28 oktober, om 11.00 uur, staat er een eucharistieviering gepland waarin het koor 

liedjes ten gehore zal brengen uit de Beatmis die in de jaren 60 werden gezongen door The 

Rocking Shadows tijdens de eucharistievieringen in de Lambertuskerk in Someren-dorp. Het 

combo van Orinoco zal het koor begeleiden.  

Na afloop van de viering wordt er een Brabantse koffietafel geserveerd waaraan iedereen kan 

deelnemen. Wel dient u zich van te voren op te geven, want het aantal plaatsen is beperkt.  

Vol = vol. Wij vragen een bijdrage van € 5,= p.p. Deze prijs is, buiten koffie en thee, exclusief 

alle overige dranken.  

Kinderen die nog op de basisschool zitten mogen gratis deelnemen aan de koffietafel. Voor 

eventuele opvang tijdens de eucharistieviering wordt 

gezorgd.  

Opgeven kan t/m 21 oktober bij:  Toos 

Maas  

Kanaaldijk Zui6 61a  0495 

663333  

*Gelieve het bedrag bij opgave meteen te betalen.  

Groetjes van koor Sluis 13   

     

Jubileum KVV 70 

jaar! 

Onze KVV is in 1948 opgericht onder de naam KAV. Ons 

clubhuis was toen in zaal Lomans, via Anneke van Doorn 

en Frans Velings zitten we nu bij Jan van Tieskes. 

In de jaren 70 hebben we als vereniging veel ondernomen. 

Denk maar eens aan al die reizen, excursies en gezellige 

avonden zoals: de gezellige hobyavonden, de kerst en 

moederdag vieringen met lekker eten, wat er zeker in blijft. 

We gaan dit jubileum samen met al onze leden op 23 

oktober vieren! We maken er een gezellig feest van! 

Bestuur KVV   

Thea Boerekamps, Diana Korten, Riek Heijblom  

Ria Linders, Fransien Thijs en Tonnie Wijnen 
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Het verenigingsleven in Someren-Eind en Sluis 13 in 2030 

De Dorpsraad heeft getracht alle verenigingen van Someren-Eind en Sluis 13 een e-mail te 

sturen met onderstaande inhoud. Misschien hebben wij geen volledig bestand van alle 

verenigingen of geen e-mailadres, daarom onderstaande uitnodiging. 

 

Wij als dorpsraad krijgen signalen dat het steeds moeilijker wordt bestuursleden en vrijwilligers 

te krijgen voor onze verenigingen. Wij vragen ons af hoe dit verder moet.  

De individualisering speelt ook onze verenigingen parten. We willen nog steeds sporten, 

musiceren etc., maar om daarnaast ook organisatorisch een steentje bij te dragen wordt steeds 

lastiger.  

Wij willen graag met alle verenigingen van Someren-Eind en Sluis 13 in gesprek gaan.  Op een 

open en interactieve wijze willen we met elkaar van gedachten wisselen over de huidige situatie 

in jullie verenigingen, welke vraagstukken liggen er, maar ook over de kansen die we tot nu toe 

onbenut laten.  

De avond wordt georganiseerd in gemeenschapshuis De Smelen te Sluis 13 op 31 oktober, 

aanvang 18.30 uur. We beginnen met een broodje en iets warms, zodat we voordat de meeting 

begint al wat kennis met elkaar kunnen maken.  

De avond eindigt rond 21.00 uur waarna nog tijd is voor een borrel. 

De avond wordt begeleid door Robert Bukkems. Robert heeft veel ervaring met het faciliteren 

van groepssessies. 

 

Graag nodigen wij 2 vertegenwoordigers van jullie vereniging uit met begrip voor het 

verenigingsverleden, maar ook met de motivatie om een bloeiend verenigingsleven te 

behouden. Verenigingsleden die er voor willen gaan dus.  

Het doel van de avond is vanuit deze sessie een vervolg uit te rollen wat de verenigingen en dus 

Someren Eind en Sluis 13 sterker en toekomstbestendig maakt.  

Graag horen wij welke personen jullie vereniging vertegenwoordigen.   

 

Opgave uiterlijk  1 oktober  door een mail te sturen naar dorpsraad@someren-eind.nl 
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Gecraschte (neergevallen) vliegtuigen in W.O.2 hier in de buurt. 

 

In de 2e wereldoorlog kwamen hier ’s nachts vaak honderden bommenwerpers over vliegen die 

vanuit Engeland naar het  Rhurgebied trokken om daar de Duitse oorlogsindustrie te 

bombarderen.  

De route daar naar toe liep voor een groot gedeelte over de Peel. 

De Duitsers probeerden zo veel mogelijk deze toestellen met behulp van afweergeschut en 

nachtjagers naar beneden te schieten en zodoende zijn er hier in de Peel ruim 300 geallieerde 

vliegtuigen neergehaald. 

Op de heenweg waren die nog geladen met zware bommen die ze probeerden te laten vallen op 

onbewoond gebied maar dat lukte niet altijd. 

Het waren in die tijd nog geen straalvliegtuigen en ze vlogen betrekkelijk langzaam en  zeker 

niet op grote hoogte. 

Waar zijn die getroffen bommenwerpers allemaal terecht gekomen. 

Na bijna 75 jaar is dat moeilijk vast te stellen en daarom hebben 5 ex straaljagerpiloten het plan 

opgevat om met zeer goed uitgerust materiaal de juiste plek vast te leggen van die crashes. Eén 

van hen woont in Helmond. 

Enkele jaren geleden heb ik met hem contact gekregen en telkens als hij een nieuwe plek 

gevonden heeft krijg ik van hem uitvoerige documentatie. 

In de oorlogsjaren heb ik in een nacht een vliegtuig brandend neer zien storten in het Ven 

tussen Half Twaalf en Sluis 12. Toen ik hem dit liet weten was hij meteen bereid om naar die 

plek te gaan en in no time haalde hij verschillende onderdelen van het vliegtuig naar boven. Het 

was een Lancaster, een zware bommenwerper, die door een Duitse nachtjager in brand was 

geschoten. Er zaten 7 bemanningsleden in waarvan er 3 levend verbrand zijn en 4 anderen 

wisten zich door middel van de parachute te redden. Twee van hen zijn door Jozef van der 

Heijden en Karel van de Kerkhof opgevangen en naar het onderduikerskamp in Lierop 

gebracht. De andere 2 zijn door de Duitsers gearresteerd. 

Enkele weken geleden ben ik samen met Jan Geurtjens en de betreffende straaljagerpiloot naar 

de hoek van de Heistraat en de Laarstraat geweest waarvan Jan zich nog de plek herinnerde 

waar vlak achter de huizen een brandende bommenwerper was terecht gekomen.  

Het was een Hallifax toestel met 8 inzittenden. Slechts 1 persoon heeft dit overleefd omdat hij 

terecht was gekomen in het riet op de rand van een vennetje daar vlakbij, de andere 7 zijn 

gesneuveld waar van enkele levend verbrand zijn teruggevonden in het vliegtuig. 

De overlevende werd opgevangen door Jozef van der Heijden en naar Lierop gebracht. 

Ook op die plek wist de deskundige een twaalftal stukken op te graven maar omdat daar  nog 

een aardappelveldje ligt wil hij over een aantal weken nog eens terugkomen om verder te 

zoeken. 

Waarom is dit belangrijk? Vele familieleden van verongelukte vliegtuigen willen graag een 

bezoek brengen naar de plek waar hun vader, Opa, of ander familielid is gesneuveld. De 

deskundige geeft aan de R.A.F. (Royal Air Force) door welk vliegtuig waar is gevallen en deze 

zorgt er voor dat de familie op de hoogte wordt gesteld zodat zij, als ze dit wensen, een bezoek 

naar die plek kunnen brengen. 

Ik heb zo’n bezoek enkele keren mogen mee maken en dat is zeer emotioneel. 

                                                                                                                    Remy Lammers.  
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De Dorpsondersteuner 

 

Mantelzorgpresentje 

Kent u een mantelzorger waarvan u vindt dat hij als waardering een presentje verdient? Elke 

vorm van het geven van mantelzorg wordt gewaardeerd, hoe groot of klein ook. Een man die 

24 uur per dag zorgt voor zijn hulpbehoevende vrouw, maar ook het broertje wat zorgt voor 

zijn gehandicapt zusje. 

Meldt hem aan voor een leuke attentie. Denk naast een volwassene, ook aan een kinderen en 

jongeren! Aanmelden kan tot 26 oktober 2018 bij mij of bij Onis Steunpunt Mantelzorg. 

 

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. Vindt u het allemaal lastig? Bel me, dan help ik u! 

 

Zorgt u voor iemand? 

Als  u ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg verleent aan iemand, kun 

u in aanmerking komen voor het financieel mantelzorgcompliment. Kijk voor het 

mantelzorgcompliment op www.zosomeren.nl of vraag het formulier aan mij.  

 

Smartphones, laptops, tablets enz.. 
Ik ben benieuwd of er behoefte is aan extra informatie en uitleg over digitale snufjes zoals de 

mobiele telefoon, laptops, tablets, apps en misschien wel meer. De veranderingen gaan snel, 

soms niet bij te houden! Is er vanuit inwoners uit Someren-Eind behoefte aan informatie, 

cursussen of andere zaken? Graag hoor ik dat. Wanneer dit zo is, kan er wellicht iets 

georganiseerd worden. 

 

WhatsApp-Buurtpreventie 

Diverse buurten en straten in Someren-Eind zijn al voorzien van buurtpreventie via de 

WhatsApp. Hierdoor is het voor inbrekers en overlastplegers niet zo prettig om in uw buurt 

actief te zijn.  

Nog niet alle straten en wijken zijn actief. Wanneer u uw straat of buurt ook veiliger wilt 

maken door WhatsApp kunt u informatie ophalen bij de gemeente of op de website 

www.someren.nl.  

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u 

contact met me opnemen. 

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 
 

 

Vrijwilligers, genieten of bekritiseren?   

 

Op het Einderplein wordt hard gewerkt in het Kleinschalig Woonproject van de Zorgboog. Dat 

gebeurt door verzorgend personeel en door vrijwilligers. Zonder de verzorgenden te kort te 

willen doen, zou ik in dit artikel specifiek aandacht aan ‘de vrijwilliger’ willen besteden. 

U kent ze vast wel. De dames en heren die met enige regelmaat de bewoners en medewerkers 

van het Kleinschalig Wonen aan het Einderplein helpen. 

Ik heb de eer en het genoegen gehad om met enkelen van hen nader kennis te maken in een 

training, die ik voor verzorgenden en vrijwilligers mocht verzorgen. Ik heb zulke mooie 

ervaringen met de vrijwilligers mogen beleven. Zo mooi, dat ik ze u niet wil onthouden. 

Zij horen wel eens dat zij als vrijwilliger betaalde banen afnemen. Of krijgen de vraag wat ze 

toch gaan doen in zo’n zorginstelling? Ik hoor van hen dat ze graag boven dergelijke 

opmerkingen of vragen willen staan. Zij willen genieten van het vrijwilligerswerk wat ze doen. 

Maar je kunt jezelf de vraag stellen: “Wat is genieten dan?”  

Ik heb deze vrijwilligers zien genieten;  

 

Niet van het ontvangen van salaris, maar van de rijkdom van een dankbare bewoner, 

Niet van het verzorgen van een overdadige maaltijd, maar van een bewoner die een lekker 

doodgewone boterham opsmikkelt, 

Niet van het zitten in een keurslijf, maar van het in vrijheid bijdragen aan het welzijn van 

kwetsbare anderen, 

Niet van het volgen van protocollen en procedures, maar van het bedenken van een eenvoudige 

maar waardevolle activiteit voor de bewoners. 

Niet van het piekeren over “de beren op de weg, maar van wat “wel kan”, 

Niet van het lopen van de marathon, maar van het langzaam voortduwen van een rolstoel voor 

een blokje om.  

Als ik deze vrijwilligers zou moeten kenmerken, dan zou ik de volgende woorden gebruiken: 

Trouw, betrokken, initiatiefrijk, meedenkend, gezond relativeringsvermogen en wat 

levenservaring. Ja, waardering willen ze wel voor hun inspanningen. 

En …….aan de andere kant; dit doe je toch gewoon voor je medemens. 

Herkent u zich in bovenstaand profiel. Ga eens praten of neem contact op met medewerkers 

van het Kleinschalig Wonen op de Einder in Someren-Eind. 

 

        Marij Coolen 
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DAHLIA WERKGROEP SOMEREN       

 

De dahlia werkgroep Someren aan de Donksedreef in Someren bestaat al meer dan 25 jaar en 

wordt gerund door vrijwilligers. 

 

Het voornaamste doel van deze werkgroep is te zorgen dat aan het Zummers triduüm 

(Ziekentriduüm), wat ieder jaar gehouden wordt gedurende 3 dagen in de eerste week van 

september, zoveel dahlia’s worden geleverd dat alle ruimten in de locatie, hiermee kunnen 

worden opgesierd. 

 

Nu is het aantal vrijwilligers zodanig gedaald dat de kans bestaat dat de werkgroep moet 

worden opgeheven. Wij hebben dan ook dringend behoefte aan versterking. 

 

Heeft u groene vingers, bent u graag buiten en heeft u de maandagochtend meestal beschikbaar 

vanaf mei t/m oktober, wilt u dan contact opnemen met: 

Antoon Bakermans, telefoon 0613740648 of e-mail antoonbakermans@hotmail.com 

 

 

 

PROGRAMMA EVA OKTOBER                   

 

Woensdag 17 oktober Wokavond 

Vanavond gaan we gezellig met z'n allen wokken. 

Leden die zich hiervoor opgegeven hebben worden om 19.00 uur 

verwacht in zaal "Jan van Tieskes". 

 

 

VERSLAG JAARVERGADERING  12 SEPTEMBER 2018 

45 leden waren aanwezig op de jaarvergadering. 

We mogen 5 nieuwe leden verwelkomen. 

Na het jaarverslag en  het financieel verslag kwam de presentatie van het nieuwe programma 

aan bod. 

Dit jaar hadden we 2 jubilarissen. 

Marian Knoops is 25 jaar lid van onze vereniging en kreeg een bos bloemen en een cadeaubon 

uitgereikt. 

Nel de Groot is 65 jaar lid van onze vereniging. Ze kreeg een oorkonde en een bloemenbon 

uitgereikt. Ze is nu erelid van onze vereniging. 

 

Na de pauze kon men de jubilarissen feliciteren en zich opgeven voor de verschillende 

activiteiten. Er werden ook nog foto's vertoond van activiteiten in het verleden. 
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Ouders maken gezondere keuzes voor hun kind  

 

Dat blijkt uit de Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017 van de GGD Brabant-Zuidoost. Het onderzoek 

laat zien dat kinderen in de regio Zuidoost-Brabant ten opzichte van negen jaar geleden meer 

zijn gaan bewegen en gezonder zijn gaan eten. Ook zijn ouders zich meer bewust van de 

schadelijke effecten van roken en alcohol en de invloed van hun eigen gedrag op de gezondheid 

van hun kinderen. Zo wordt er minder vaak in het bijzijn van het kind in huis gerookt.   

  

Jeugdmonitor 0-11 jaar uitgevoerd in najaar 2017 De GGD Brabant-Zuidoost onderzocht in het 

najaar van 2017 hoe het gesteld is met de leefstijl en gezondheid van kinderen van 0-11 jaar. 

Bijna 11.000 ouders in Zuidoost-Brabant vulden een vragenlijst in. Met deze gegevens kunnen 

gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van 

kinderen te verbeteren. Eerdere metingen vonden plaats in 2005, 2008 en 2013.  

  

Kinderen bewegen meer… Het is positief dat bijna alle kinderen vanaf 4 jaar gemiddeld één 

uur per dag bewegen en dat deze groep zelfs nog is gegroeid in de afgelopen jaren. Het 

percentage kinderen dat minstens 2 keer per week buiten school sport is tussen 2008 en 2017 

toegenomen van 34% tot 38%. Ruim een kwart van de kinderen sport meer dan 3 uur in de 

week, in 2008 was dat nog 20%.   

  

…en meer kinderen eten dagelijks fruit. Een groot deel van de kinderen in Zuidoost-Brabant 

ontbijt iedere dag (97%) en eet dagelijks groente (71%) en fruit (81%). Over de afgelopen jaren 

is met name voor het fruit eten een duidelijke toename te zien. Daarnaast drinkt bijna driekwart 

van de kinderen dagelijks minimaal één keer water of thee zonder suiker. We zien hierin nog 

wel verschillen tussen hogere en lagere opgeleide ouders. Kinderen van hoog opgeleide ouders 

drinken vaker dagelijks water en eten vaker dagelijks groente.   

  

Meeste ouders houden toezicht op online gedrag van hun kind. Van de 8- t/m 11-jarige 

kinderen in Zuidoost-Brabant heeft 68% een eigen smartphone of tablet. Het dagelijks 

beeldschermgebruik van kinderen in deze leeftijdsgroep ligt voor ruim een kwart op meer dan  

2 uur. Het merendeel van de ouders maakt met hun kind afspraken over het gebruik van 

internet en sociale media en praat met het kind over zijn of haar gedrag online.    

  

Ouders meer bewust van schadelijkheid roken en alcohol op jonge leeftijd… Ouders zijn zich 

meer bewust van de schadelijke effecten van alcohol en roken bij hun kinderen. Dat uit zich op 

verschillende manieren. Zo wordt er binnenshuis minder gerookt waar het kind bij is, in 

vergelijking met voorgaande jaren. Volgens het onderzoek wordt in gezinnen van 

laagopgeleide ouders nog duidelijk vaker binnenshuis gerookt (9%), dan bij hoogopgeleide 

ouders (0,5%). Als het gaat om het percentage ouders dat dagelijks roken onder de 18 jaar 

acceptabel vindt, zien we een vergelijkbaar verschil tussen hoog- en laagopgeleide ouders (2% 

vs. 9%).   

  

…en invloed eigen gedrag op hun kind Bij het alcoholgebruik van kinderen zien we het 

tegenovergestelde. Zeventig procent van de hoog opgeleide ouders is van mening dat het eerste 

slokje alcohol mag worden gedronken voor de 18e verjaardag. Van de laag opgeleide ouders is 

dit 60%.   


