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Nummer 1 

Januari 2019 

  
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 24 januari   

Daarna 21 februari, 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 

 

******************************************* 

Inleverdata voor 2019: 

24 januari – 21 februari – 21 maart – 18 april –16 mei – 20 juni  

22 augustus – 19 september – 24 oktober – 21 november – 12 december 

 

******************************************* 

 

Nieuwe foto voorpagina 2019 

Toon van de Moosdijk willen we hartelijk danken voor het aanleveren van de foto welke wij dit 

jaar gebruiken op de voorpagina. 

 

mailto:samenteind@gmail.com
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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 

         

 

MISSEN MET KERST 

Maandag 24 december 17.00 uur gezinsmis met zang van kinderkoor De Dauwdruppeltjes. 

Woensdag 26 december 11.00 uur heilige mis met zang van seniorenkoor Levensvreugd.  

 

MISINTENTIES 

Vanwege bewoning van de  pastorie de misintenties á € 10,00 voortaan in de brievenbus van 

Haspelstraat 21. 

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 06-23134888 

 

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


  

3 

 

 

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  

 

 

mailto:past.eind.37@hetnet.nl
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Oud papier datums 2019  W.S.V Hermode  
 

Maandag 14 Januari 

Maandag 11 Februari 

Maandag 11 Maart 

Maandag 8 April 

Maandag 13 Mei 

Maandag 3 Juni  

Maandag 8 Juli 

Maandag 9 September 

Maandag 14 Oktober 

Maandag 11 November 

Maandag 9 December 

 

In augustus halen we geen oud papier op i.v.m vakantie. 

 

Doe het papier in dozen als het kan en niet in kliko’s of plastic kratjes.  

Dit is een stuk fijner werken voor de papier ophalers. Wij als wandelsportvereniging willen u 

dan ook graag bedanken voor het papier dat u ons aanbiedt. Hierdoor hebben wij ons clubhuis 

weer een flinke opknapbeurt kunnen geven. Hopend dat u het komende jaar ons weer wil 

steunen door het oud papier voor ons klaar te zetten.  

 

Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2019 toe. 

Bestuur W.S.V Hermode 

 

 
PROGRAMMA EVA JANUARI 2019   

Woensdag 16 januari 

Vanavond gaan we naar De Ruchte waar een film wordt vertoond op 

een groot bioscoopscherm in de theaterzaal. 

De Ruchte selecteert uit een mix van "klassiekers" hoogtepunten van 

vorige filmjaren, die een heerlijke avond garanderen. 

Aanvang 20.00  uur 

 

VERSLAG KERSTWORKSHOP  

Met een twintigtal leden hebben we een onder leiding van Margo en José een mooie 

"kersttaart" gemaakt. Met ongeveer hetzelfde materiaal veel verschillende taarten. 

 

Namens bestuur en leden wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2019 
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Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 
 
 

 

Maestro 
 

In 2019 bestaat Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind 100 jaar. In dat jaar zullen 

diverse evenementen plaats vinden om dit fantastische  jubileum te vieren. Het eerste 

start al in 2018. In twee voorrondes en een finale op 12 januari zullen John van den 

Eijnde, Yara Peters, Guido Schoolmeesters, Wilma Veltman, Tonny van Gemert en Denis 

van Eijk strijden om de titel “Maestro 2019”.  

De tweede voorronde vindt op zaterdag 22 december om 20:00 uur plaats in De Einder en 

is gratis toegankelijk. Hiervoor zijn inmiddels alle zitplaatsen gereserveerd, maar er zijn 

nog voldoende staanplaatsen beschikbaar. De finale op zaterdag 12 januari wordt om 

20:00 uur gespeeld in de bedrijfshal van Groentekwekerij Van den Einden aan de 

Nieuwendijk in Someren-Eind. Kaarten hiervoor zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via 

de website www.muziekverenigingjuliana.nl en kosten € 7,50 per stuk  

(dagkassa € 10,-). Ook zijn kaarten te koop bij Bakkerij Van Eijk en Cafetaria Perwillie. 

Ben er snel bij, want ruim 75% van de zitplaatsen is al verkocht! 

 

De zes Maestro’s presteerden boven verwachting goed 

in de eerste voorronde. Ieder dirigeerde een klassiek 

stuk en kreeg hiervoor punten van de jury bestaande uit 

Tjeu Snoek, Magda Schoolmeesters en Wil Lomans. 

Het publiek liet via een applausmeter weten wat ze er 

van vonden. Toen deze scores bij elkaar opgeteld waren, 

bleek het puntenverschil tussen de kandidaten minimaal. 

Dat beloofde wat voor de tweede voorronde! 

Hiervoor hebben de Maestro’s maar een korte 

voorbereidingstijd van drie weken gehad, waarin ze 

verschillende keren met het orkest hebben gerepeteerd. 

Dirigent Robbie Snoek bracht ze ondertussen de fijne 

kneepjes van het vak bij. Dat was ook nodig want voor 

deze tweede voorronde ligt er voor iedere Maestro een 

musicalwerk op de lessenaar. 

Na de voorrondes gaan alle kandidaten door naar de 

finale. Dan dirigeren ze twee muziekstukken. Bovendien 

zal dan ook onze gast-Maestro, burgemeester Dilia 

Blok, de grote Feestmedley dirigeren. Dit muziekstuk is 

tevens de opmaat voor het Promsconcert, dat de 

jubilerende Muziekvereniging eind november gaat brengen. 

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 22 december en tijdens de 

grandioze finale op 12 januari! 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Oeps! 
 

De muzikanten van de jeugdharmonie en jeugdslagwerkgroep van Muziekvereniging 

Juliana uit Someren-Eind gaan zich ook laten horen en zien in 2019. Op zondag 20 

januari a.s. presenteren zij zich samen met jongerenkoor Mixed Voices, kinderkoor De 

Dauwdruppeltjes en dansgroep D-light in Oeps! Deze muziekvoorstelling voor klein en 

groot vindt plaats in de bedrijfshal van Groentekwekerij Van den Einden, Nieuwendijk 

115a in Someren-Eind.  

Kaarten á € 5,- zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij De Einder en bij Cafetaria 

Perwillie. Kinderen tot en met 6 jaar hebben gratis toegang, kaarten aan de dagkassa 

kosten € 7,50. 

 

 

 

Teletijdmachines zijn in menig fantasieverhaal 

hèt middel om te reizen naar de toekomst of 

geschiedenis. Soms werken ze perfect, maar 

meestal loopt het niet zoals gepland. Laat dat 

nou nu toevallig ook gebeuren! De machine 

slaat op hol en slingert de muzikanten, zangers 

en dansers van de oertijd terug naar de 

toekomst om ze vervolgens via de 60-er jaren 

weer in de Middeleeuwen te laten belanden. 

Gelukkig is er een Muziekprofessor die alles in 

goede banen leidt, maar of het allemaal goed 

komt…..Ook benieuwd hoe dat afloopt? Kom 

dan kijken naar deze flitsende 

muziekvoorstelling, waarin onze talentvolle 

jeugd zich op een fantastische wijze zal 

presenteren! 

 

 

 

 

 

Oud-Toppers Concert : Oud-leden gezocht! 

 

Muziekvereniging Juliana wil het 100-jarig bestaan vieren met iedereen die aan dit jubileum 

een steentje heeft bijgedragen. Op zaterdag 29 juni 2019 zal er een Oud-Toppers Concert 

plaatsvinden. De vereniging is hiervoor op zoek naar oud-leden, die samen een orkest gaan 

vormen. De dirigent is al geregeld: Eredirigent Tjeu Snoek zal de dirigeerstok gaan hanteren. 

Voor ondersteuning op muzikaal gebied en indien nodig ook voor een instrument wordt 

gezorgd. Het streven is om de voorbereidingstijd zo kort mogelijk te houden. Geen 

maandenlange repetities dus, maar met minimale inspanning een maximaal resultaat! 

 

Kortom: ben je oud-lid van Muziekvereniging Juliana, heb je in het A-orkest gespeeld of was je 

vergevorderd jeugdlid en ben je nieuwsgierig geworden? Meld je dan aan via 

reunieconcertmvj100@gmail.com  (of een appje naar 06-54730578). 

 

 

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

www.muziekverenigingjuliana.nl 

mailto:reunieconcertmvj100@gmail.com
http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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JEUGDPRINSES JANNE EN JEUGDVORST STAN 

 

Op zondagmiddag 25 november jl. zijn 

in residentie De Einder de jeugdprinses 

en de jeugdvorst onthuld. Na enkele 

spannende spelen, kwamen jeugdprinses 

Janne en jeugdvorst Stan als winnaars te 

voorschijn. 

Jeugdprinses Janne, in het dagelijks 

leven Janne van Dooren, woont in 

buurtschap de Brimberre (en ook bij haar 

vader in Lampegat). Jeugdvorst Stan, in 

het dagelijks leven Stan Meijer, woont in 

buurtschap ’t Havenoord (en ook bij zijn 

vader in buurtschap ’t Hoefke). Beiden 

zijn 11 jaar en zitten in groep 8 van 

basisschool De Vonder. Allebei 

voetballen ze bij SSE en houden ze van 

chillen. Ze hebben enorm veel zin om 

samen met de jeugdraad van 11 carnaval 

te gaan vieren! 

 

De lijfspreuk van jeugdprinses Janne is: 

 

Dit jaar loop ik in de polonaise voorop en samen met jong en oud zetten we De 

Plattevonder op zunne kop! ALAAF!! 

 

55+ Middag 

Op zaterdag 19 januari a.s. organiseert CV De Plattevonder in samenwerking met de KBO de 

jaarlijkse 55+ middag. Samen met de Raad van Elf, Vorst en Vorstin, bestuur en niet te 

vergeten onze Prins met zijn Prinses, Jeugdprinses en Jeugdvorst willen wij er een gezellige 

middag van maken. Onder andere onze eigen artiesten van de zanikavonden zullen hun 

medewerking verlenen.  

Deze middag is enkel toegankelijk voor mensen van 55 jaar en ouder. 

Aanvang 13.30 uur in Partycentrum de Platte Vonder aan de Nieuwendijk. 
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Programma zanikavonden 

 

Op zaterdagavond 26 januari en 

zondagmiddag 27 januari is het zover; 

de zanikavonden van CV De 

Plattevonder! 

  

Ook dit jaar weer een mix van Eindse 

talenten en gastartiesten. Een veelzijdig 

programma barstensvol entertainment!  

 

 

 

 

 

Heeft u de voorverkoop gemist? 

U kunt nog een poging wagen door het sturen 

van een e-mail naar: 

zanikavondcvdeplattevonder@gmail.com. In 

de mail vermeldt u het aantal kaarten wat u 

graag zou willen en voor welke datum. Wees 

wel snel, want op=op! 

 

 

 

Oliebollen van de Raad van 11 

Op maandag 31 december worden er op het Einderplein weer oliebollen verkocht door de leden 

van de Raad van 11. Dit jaar kun je ze ook laten bezorgen.  

Bel of app daarvoor (ook voor grote hoeveelheden) naar 06-19827748. 

 

CV DE PLATTEVONDER WENST ALLE ROTTEN EN ROTTINNEN 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2019 
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Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 4. 

  

Beste ouders/verzorgers, 

  

Hierbij willen wij jullie graag uitnodigen voor de informatieavond van de 1e Heilige 

Communie. 

Deze avond is gepland op Dinsdag 8 januari 2019. 

Op deze avond zullen we wat dieper ingaan op deze speciale dag, waarop jullie kind voor de 

eerste keer mag deelnemen aan de Heilige Communie en alle voorbereidingen daarop. 

De avond begint om 19.00 uur. De locatie is B.S. De Vonder. 

Wij vragen je om de aanmeldformulieren volledig ingevuld mee te brengen en ook de kosten ad 

€ 60,- op die avond contant te voldoen (dit is inclusief een DVD van de mis en de 

voorbereidingen en een CD met alle foto’s). 

Indien je de aanmeldformulieren via school nog niet hebt ontvangen of als je vragen of 

opmerkingen hebt kun je contact opnemen met Sandra Eilers, 06-51663211 of 

sandra@eilersmxracing.nl 

Wij zien je graag op 8 januari. 

  

 de communiewerkgroep 

Angela Vereijken, Monique Tabor, Sandra Eilers 

  

Ps. Dit is het laatste jaar dat de huidige communiewerkgroep de communie in Someren-Eind 

begeleid. Om de communie in Someren-Eind te kunnen behouden zijn we op zoek naar 

opvolgers. Als je interesse hebt kun je ook contact opnemen met Sandra Eilers. 

 

 
 

 
 

HALLO IEDEREEN. 

 

Wie wil er in het nieuwe jaar sportief beginnen door aan je conditie te werken, kom dan eens 

een kijkje nemen bij onze joga lessen.  

ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ. 

Ook mag je een gratis proefles nemen dan kun je meteen ervaren wat joga voor jou betekend. 

 

De lessen worden gegeven in het clubhuis van Hermode. 

Op vrijdagmorgen van 8.45u tot 10.00u. 

Heb je zin om mee te doen neem dan contact op met  

Ans Gutjens tel 492620 of met Mien Steijvers tel 492401. 

Graag tot ziens bij een van onze volgende lessen.  

 

De Joga Groep. 

 

 

mailto:sandra@eilersmxracing.nl
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De Dorpsondersteuner  

 

Allereerst wens ik u heel veel goeds voor het nieuwe jaar! 

 

Drank en Drugs 2019 

Op 26 februari 2019 van 19.00-21.00 uur organiseren de dorpsraad Someren-Eind en het 

dorpsoverleg Someren-Heide samen een thema avond over Drank en Drugs. Deze avond is 

bedoeld voor ouders en kinderen van groep 8 t/m klas 3. De avond zal worden gehouden op de 

grens in Zorgboerderij Wouterbergen aan de Nieuwendijk.  

 

Dementiekoffer  

Als u in uw naaste omgeving geconfronteerd wordt met de ziekte Dementie dan kan het heel 

prettig zijn om er nog wat meer over te kunnen lezen. Maar ook informatie te krijgen over het 

omgaan met mensen met dementie en de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in 

Someren. En verhalen over lotgenoten zoals Hugo Borst en een kinderboek of DVD kunnen 

misschien van pas komen. Deze informatie vindt u in de EHBD koffer light. Deze is te leen bij 

de bibliotheek en de dorpsondersteuner.  

 

113 zelfmoord-preventie 

Als u of uw naaste het niet meer zitten en met zelfmoordgedachten geconfronteerd wordt, weet 

dat u dan altijd 0900-0113 kunt bellen. Daar staan dag en nacht mensen voor u klaar. Daar kunt 

u met uw verhaal terecht. Of lees meer informatie op www.113.nl. 

 

Vrijwilligers 

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) vrijwilligerswerk in de 

gemeenschap willen doen of willen weten wat mogelijkheden zijn?  

Neem dan eens contact met me op.  

 

Enkele voorbeelden van werkzaamheden van de dorpsondersteuner: 

- Ik zou graag meer met mensen in contact komen: De dorpsondersteuner weet wat er lokaal 

allemaal leeft en mogelijk is. Samen kijken we wat bij u past.  

- Ik ben mantelzorger en het wordt me soms allemaal te veel. De dorpsondersteuner weet welke 

organisaties ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Ook kunnen we samen kijken hoe de 

zorg geregeld is en of er nog andere mogelijkheden zijn.  

- Ik snap niks van die brief die ik ontvangen heb. De dorpsondersteuner helpt u de brief te 

begrijpen of verwijst u door naar mensen die daar in gespecialiseerd zijn.  

 

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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Drank en Drugs 2019    

 
Op 26 februari 2019 wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle avond in 2016. 

Dorpsraad Someren-Eind heeft in 2016 deze avond mogen organiseren samen met o.a.  

Basisschool, GGD, Bureau Halt, de Wijkagent, Novadic Kentron, Jongerenwerk, ouders van 

Renate van de Burgt en Theo Maas. Deze avond is toen erg goed ontvangen door de ouders en 

kinderen uit Someren-Eind.  

Een vervolg is geweest dat verschillende andere dorpen deze avond als voorbeeld hebben 

genomen om in hun dorp ook aandacht te besteden aan alcohol en drugs. Daar mogen we trots 

op zijn! 

Nu gaan we het zelf een vervolg geven op 26 februari van 19.00 – 21.00 uur in Zorgboerderij 

Wouterbergen aan de Nieuwendijk.  

We organiseren dit samen met het dorpsoverleg van Someren-Heide. We zien dat we als 

dorpen steeds vaker mogen samenwerken. Want samen kun je soms sterker staan dan alleen. 

We vonden het dan ook heel bijzonder om dit ‘op de grens’ te mogen doen bij de nieuwe 

zorgboerderij.  

De avond zal zijn voor ouders en hun kinderen in de leeftijd van groep 8 en de klassen 1, 2 en 

3. We zijn weer druk bezig met een mooi programma voor zowel de ouders als hun kinderen.  

We hopen u dan ook zeker te mogen ontmoeten op deze avond, want samen kunnen we altijd 

meer!  

 

Namens de Dorpsraad, 

Marion Swinkels, Paul van Dam en Cindy Manders 

 

 
 

Open dag – 29 december 2018  

Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. Nieuwendijk 122. 
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Laat u rijden door AutoMaatje 
 

AutoMaatje is een vervoersservice 

Er zijn veel vervoersvoorzieningen. En daarmee kom je waar je moet zijn. Maar nog niet altijd 

daar waar je wilt zijn. Minder mobiel zijn kent vele vormen. Als je minder mobiel wordt, wordt 

je wereld letterlijk kleiner en ligt eenzaamheid op de loer. Daarvoor is AutoMaatje.  

Wij willen met AutoMaatje mensen uit hun sociale isolement halen. Dit is belangrijk voor 

mensen zelf, maar ook voor hun soms overbelaste mantelzorgers. Ook zij krijgen lucht als er 

een stukje van hun taak wordt overgenomen.   

AutoMaatje mag je bellen voor de dingen die moeten (bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek of 

bezoek aan fysiotherapeut) , maar dus ook voor de dingen die het leven nog zo mooi maken en 

die je zonder hulp niet meer kunt bereiken. 

 

Zo werkt AutoMaatje 

Een vrijwilliger rijdt u tegen een vergoeding van €0,30 per kilometer. U geeft door wanneer u 

waar naar toe wilt. Vervolgens gaan wij aan de slag om een chauffeur voor die autorit te 

zoeken. AutoMaatje Asten-Someren is een samenwerking tussen Onis Welzijn en ANWB.  

 

Meer weten? 

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met: 

Silvia Bouwmans en Mireille Bohnen,  

0493-441266 (bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur) 

automaatje@oniswelzijn.nl 

 

 

Kerststal in de Gildekapel te Someren-Eind              

 

Deze is geopend van zaterdag 15 december tot en met Driekoningen 6 januari 2019. 

U komt toch ook? 

 

 

 

 

 

mailto:automaatje@oniswelzijn.nl
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Kapel Sluis 13 neemt na 11 jaar afscheid van pater van Langen. 

 

Het zal u allen wellicht niet ontgaan zijn dat de paters van het Heilige Hart Klooster uit Asten 

gaan verhuizen naar Teteringen. (West Brabant). Half januari gaan de laatste paters het klooster 

verlaten. 

Daarom gaat er vanaf deze datum jammer genoeg h.e.e.a. veranderen in de kapel van Sluis 13. 

Pater van Langen, die al vanaf 2008 in onze kapel kwam, gaf aan om op 6 januari voor de 

laatste keer de eucharistieviering voor te gaan. Omdat we dan ook de jaarlijkse 

Nieuwjaarsbrunch hebben is deze dag uitstekend geschikt om afscheid van de pater te nemen. 

Iedereen die hem een warm hart toe draagt willen wij dan ook heel hartelijk uitnodigen om 

hem, na de eucharistieviering, een handje te komen schudden. 

 

 
 

Het kapelbestuur van Sluis 13 is inmiddels om  tafel gegaan om te bekijken hoe het in de 

toekomst verder moet en om een passende oplossing te vinden voor de wekelijkse vieringen. Er 

is besloten om iedere zondag een communieviering/gebedsdienst te houden en dit zo lang 

mogelijk te continueren.  

 

Gelukkig kunnen we nog enkele weken op oude voet doorgaan.  

Onderstaand vindt u een schema van de diensten van kapel Sluis 13.  

Aanvang: 10.15 uur. 

 

December. 

23    kapel gesloten 

24    Nachtmis     (21.30 u -koor zingt m.m.v. combo v. Orinoco)  

25    kapel gesloten - 1e Kerstdag 

26    Eucharistieviering (2e Kerstdag) 

30    Communieviering  

Januari  

  6    Eucharistieviering (Koor zingt - Nieuwjaarsbrunch ) *afscheid pater v. Langen 

13    Communieviering 

 

 

 

 

 



  

15 

 

 

Beste dorpsgenoten, 
 

Op 16 & 17 maart 2019, twee weken na carnaval, zal Someren-Eind opnieuw gevuld zijn 

met een hoop kleur, confetti, pracht én praal. Onder de noemer: Karvanstal, wil de 

organisatie alle regionale topwagens in één optocht bij elkaar brengen. Met deze optocht 

kunnen carnavalswagen-fanatiekelingen onderling strijden om de titel: dé kampioen van 

Zuid-Nederland. En kan de hele regio deze absolute top in één middag aanschouwen! 

Inmiddels hebben we al volop aandacht gekregen in de media en begint ons evenement 

steeds meer te leven, daarom willen we onze dorpsgenoten graag verder op de hoogte 

brengen.  

 

Het programma 
 

Zaterdag 

Op zaterdag 16 maart starten we met een feestavond bij de Platte Vonder. Iedereen is welkom 

om op deze avond het evenement met onze deelnemers te openen! Iedere wagen zal op een 

ludieke wijze gepresenteerd worden waarna we er een gezellige avond van gaan maken met o.a. 

DJ Carlo.  

 

Zondag 

Op zondag 17 maart is het de dag van de optocht. Uiteraard hopen we dat het een drukke dag 

gaat worden waarin zowel de deelnemers als bezoekers gaan genieten van een mooie optocht. 

Om dit alles goed te laten verlopen zijn er een aantal belangrijke zaken die wie met jullie willen 

delen. Om de deelnemers de ruimte te geven tijdens het op- en afbouwen is er een 

opbouwterrein gecreëerd. Zo is er een veilige omgeving en staan de straten niet vol met alle 

carnavalswagens. Vervolgens worden zij gebracht naar het opstelterrein in de Sluisstraat, van 

den Eijndelaan en gedeeltelijk in de Harmonielaan.  
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Het dorp zal vanaf een n.t.b. tijdstip dan ook afgesloten zijn om de veiligheid te bewaken. Voor 

alle bezoekers die met de auto naar onze optocht komen kijken hebben we buiten de route 

parkeerplaatsen op diverse locaties die met verkeersbegeleiders bemand zullen zijn. Het is 

namelijk niet de bedoeling dat het gehele dorp zal volstromen met auto’s. Om 14.00 uur start de 

optocht waarvoor er een entreeprijs geldt van €3,- ,vanaf 12 jaar (stickers als entreebewijs). 

Over de gehele route zullen entreeplaatsen te vinden zijn waardoor iedereen die de optocht wilt 

bekijken dit kleine bedrag betaald. Hiermee hopen we Karvanstal een goede basis te geven 

zodat we ook de komende jaren Karvanstal kunnen organiseren.  

 

Samen staan we sterk 

 

Uiteraard kunnen we met een activiteit van deze omvang niet alles alleen organiseren en 

hebben we helpende handjes nodig. Zowel verenigingen als individuen zijn van harte welkom 

om zich aan te sluiten zodat we er samen een fantastisch evenement van kunnen maken. Voor 

alle vrijwilligers is er dan ook een kleine vergoeding, iedereen moet er tenslotte beter van 

worden.  

 

Vrienden van Karvanstal 

Ben je enthousiast en wil je Karvanstal steunen zonder bedrijfsvermelding of juist als 

particulier? Word dan een van onze vrienden! Zo kun je collega’s, familie of bijv. vrienden 

uitnodigen om samen de optocht te bewonderen. Mogelijk vanaf 10 vrijkaarten. Voor meer 

informatie kun je terecht bij de organisatie of stuur een mailtje naar info@karvanstal.nl. Dus 

ben of ken jij geïnteresseerden? Dan horen we het graag! 

 

Stichting Karvanstal 

Contact: info@karvanstal.nl 
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Het Alzheimer Cafe 4 december 2018.    

 

Op deze vierde december  waren er weer 90 belangstellenden die kwamen luisteren en samen 

praten met Janneke Cuppen , huisarts in Someren en Niek Aalders praktijkondersteuner  in  de 

praktijk van Janneke. 

Ivon Berkers ging met hen in gesprek. 

Het thema van de avond was: ouderenzorg in de huisarts praktijk. 

De meeste mensen weten wel zo ongeveer wat de huisarts doet. Zij heeft veel individuele 

kontakten met mensen met allerlei vragen en problemen. Daarnaast heeft ze vooral bij ouderen 

veel contacten samen met partner en mantelzorger. Bovenden heeft ze assistentie van Niek, de 

praktijkondersteuner. Hij gaat vaak de deur uit en ontmoet patiënten thuis al of niet met partner 

of mantelzorger. Ik heb begrepen dat hij een breed spectrum heeft en met de patiënt bekijkt in 

hoeverre er hulp nodig is voor deze individuele patiënt en dan hulp op allerlei terrein. Medisch 

maar zeker ook voor het totaal functioneren. 

Niek is goed thuis in allerlei hulpmiddelen en organisaties en waar nodig bemiddelt hij voor de 

hulp. Bij mensen met dementie is dat vaak verwijzing naar de casemanager, maar soms ook 

naar de geriater, fysiotherapeut of ergo therapeut. 

Je mag wel zeggen dat ze samen op het gebied van gezondheid en welbevinden  van alle 

markten thuis zijn. 

De  privacy werd erg benadrukt. Ook bleek in dit gesprek maar weer eens dat waar het over 

dementie gaat, patiënten vaak heel gereserveerd zijn,  angstig en vaak ontkennend. 

Natuurlijk waren er na de pauze weer veel vragen. Vragen uit de dagelijkse praktijk, uit het 

leven gegrepen zoals:hij eet veel en snoept veel, hoort dat bij dementie. Hij wast af maar weet 

dan niet waar alles moet liggen. Patiënt is onrustig staat s'nachts heel veel op. Patiënt is vaak 

boos, dwars, verdrietig. Patiënt wil dit leven niet, zou er wel uit willen stappen maar dat kan 

niet .Patiënt doet zich beter voor dan hij is, moet je daar doorheen prikken? 

Wanneer is het moment dat het  thuis niet meer gaat. 

Beide hulpverleners gingen uitgebreid in op al deze vragen. Benadrukte dat het persoonlijk is 

en daarom moeilijk om een algemeen antwoord te geven. 

Zij benadrukten  ook niet met vragen te blijven zitten  maar er over te  praten met andere 

hulpverleners maar ook met mensen in dezelfde situatie. 

Het was  plezierig te horen dat ze ook wel verwezen naar het alzheimer cafe. 

 

De volgende bijeenkomst van het Alzheimer cafe is op 5 februari.  

Er zal dan een notaris zijn. 

 

Piet Schippers,  gespreksleider. 
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Eén op de elf kinderen van 0 t/m 11 jaar woont in 

gezin dat moeite heeft met rondkomen  
 

De Jeugdmonitor 0-11 jaar 2017-2018 van de GGD Brabant-Zuidoost laat zien dat ongeveer 

8.500 kinderen in Zuidoost-Brabant in een gezin leven dat moeite heeft met rondkomen. Bij 

een derde van deze groep is het huishoudinkomen netto meer dan 2200,- per maand. Dit 

betekent dat moeilijk kunnen rondkomen en een laag inkomen niet altijd samengaan. Van alle 

gezinnen met kinderen tussen 0 en 11 jaar oud die moeite hebben met rondkomen ontvangt 

22% al financiële steun vanuit de gemeente. Maar 36% is nog niet bekend met deze 

mogelijkheden.  

  

De GGD Brabant-Zuidoost onderzocht in het najaar van 2017 hoe het gesteld is met de leefstijl 

en gezondheid van kinderen van 0 t/m 11 jaar. Bijna 11.000 ouders in Zuidoost-Brabant vulden 

een vragenlijst in. Met deze gegevens kunnen gemeenten, GGD en andere partners gericht 

activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van kinderen te verbeteren. Een van 

de onderwerpen betrof financieel niet kunnen rondkomen. De meeste kinderen die dit betreft 

wonen in de steden Eindhoven en Helmond. Maar ook een aantal kleinere gemeenten scoren 

hierop relatief hoog.   

  

Het onderzoek laat ook zien dat in gezinnen die moeite hebben met rondkomen, soms te weinig 

geld is voor het lidmaatschap van een vereniging, kinderopvang, kleding, zwemles, activiteiten, 

voeding en zelfs medicijnen of een bezoek aan een hulpverlener. Het is bekend dat kinderen die 

leven in armoede meer problemen ervaren. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op 

een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal 

isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn. Het onderzoek laat zien 

dat dit dus ook de kinderen kan treffen van ouders die moeite hebben met rondkomen maar 

boven de lage-inkomensgrens leven. Zij kunnen niet altijd aanspraak maken op financiële 

regelingen of gebruik maken van Stichting Leergeld. De risicogroepen zijn o.a. 

eenoudergezinnen en co-ouders.   

 

De GGD Brabant-Zuidoost vraagt aandacht voor deze problematiek en sluit daarbij aan bij de 

aanbevelingen van de Kinderombudsman op het gebied van integraal gemeentelijk beleid, 

kwaliteit van buurten en lokale buurtvoorzieningen. Het is belangrijk om het kind een stem te 

geven en gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen zoals Stichting Leergeld, het 

Jeugdcultuurfonds en het kindpakket dat direct ten goede komt aan de kinderen.  

  

Het GGD-onderzoek onderstreept het belang om daarbij ook rekening te houden met kinderen 

uit gezinnen waarvan het inkomen boven de lage-inkomensgrens valt. In diverse gemeenten 

zijn al mooie voorbeelden die ook andere gemeenten kunnen inspireren.   

  

Meer informatie? Bekijk alle resultaten van de Jeugdmonitor op www.Brabantscan.nl.   
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                 Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl  
 

 

DE GEMEENSCHAPSLIJST INFORMEERT 
In het verleden hoorden we vaak dat inwoners niet precies weten waarom de gemeente iets 

wel óf juist iets niet doet. Daar zijn wij iets aan gaan doen via dit blad, onze website en 

facebookpagina. Deze keer wensen u graag: 

PRETTIGE KERSTDAGEN  

& 

EEN VOORSPOEDIG 2019 

 

Jan Adriaans ontbreekt op de foto 

Schaduwraad       

Vele onderwerpen worden vrijwel maandelijks tijdens onze Schaduwraadbijeenkomst 

besproken, tal van zaken die ons dorp en de hele gemeente aangaan. Graag vernemen wij wat u 

vindt van die onderwerpen! Dus kom ook naar de Schaduwraad op dinsdag 15 januari en op 5 

februari telkens 20:30 uur in Gemeenschapshuis de Einder. De Schaduwraad is de openbare 

achterbanvergadering van de Gemeenschapslijst iedereen is welkom ook al bent u geen lid. 

Heeft u vragen, kom meepraten, mail of bel ons: www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

Schaduwraadvergaderingen 2019 (In de Einder, 20:30u) 

Dinsdag 15 Januari   Dinsdag18 Juni 

Dinsdag 5 Februari   Dinsdag 27 Augustus 

Dinsdag 12 Maart   Dinsdag 24 September 

Dinsdag 9 April   Dinsdag 29 Oktober 

Dinsdag 21 Mei   Dinsdag 26 November 

Voor reacties:   Informatiebulletin december 2018 

Bart de Groot 06-22950343       Jos Feyen           494627       Patricia Buis-Iven                06-39300389  

Daan Velings 06-53899941       Jan Adriaans       490253      Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976      

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/41VFVVX0/www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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Beste inwoners van Someren Eind          
 

Omroep Brabant organiseerde ook dit jaar weer de actie “samen voor de voedselbank “. 

Ook Someren-Eind had dit jaar weer een inzamelpunt en wel in het oude SRV pand in de 

Haspelstraat 3. 

Van 3 tot 14 december hadden wij in Someren-Eind onze deuren geopend om zo de mensen van 

Someren-Eind en omstreken de gelegenheid te geven om mee te doen aan deze actie. 

Onze oproep was vooral : Geef!  En dat hebben jullie gedaan! Het doel was  zoveel mogelijk 

producten inzamelen voor Brabanders die het hard nodig hebben.  

Wij kunnen nu vertellen dat het zeker geslaagd is. Totaal hebben wij in Someren-Eind meer dan 

1.300 lang-houdbaarheid producten opgehaald! 

Namens de actie Samen voor de voedselbank van Omroep Brabant : 

HEEL HARTELIJK BEDANKT  !         Voor meer informatie zie www.omroepbrabant.nl 

Met vriendelijke groet, 

Ton Bennenbroek en Toos Claessens 

 

 

Samen ’t Eind wenst iedereen 

hele fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 2019 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6iuDnw9TXAhUGHRQKHURTBzsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.omroepbrabant.nl%2F%3Fnews%2F258480922%2FSint%2BJozefkerk%2Bin%2BTilburg%2Bzamelt%2Bal%2Bfanatiek%2Bin%2Bvoor%2Bde%2Bvoedselbank.aspx&psig=AOvVaw1o0GRkqUW4eSrjSNBdHyBc&ust=1511520765417318
http://www.omroepbrabant.nl/

