Nummer 10
November 2018

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 22 november.
Daarna 13 december, 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
------------------------------------------------------

Advertenties Samen ‘t Eind
Heeft u interesse om uw advertentie in Samen ’t Eind te plaatsen? Dan levert u eenmalig een
advertentie digitaal aan in fullcolor en deze wordt dan het hele jaar afgedrukt. 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 in Samen ‘t Eind dan kunt u vóór 1
december een mail sturen naar samenteind@gmail.com of contact opnemen met onze contact
persoon voor adverteerders Jan Adriaans tel. 06 46857334
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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
06-23134888

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
DOOR DE DOOP ZIJN IN ONZE GEMEENSCHAP OPGENOMEN
Jente Hendriks
Tim van Bussel
DOOR DE DOOD ZIJN VAN ONS HEENGEGAAN
Lies van de Moosdijk
To Theelen

3

Beste dorpsgenoten,
Lieve mensen, de natuur staat op zijn kop. Op het moment dat ik dit stukske schrijf is het half
oktober en het is nog steeds 25 graden en volop zon. Niet te geloven. Het hele jaar hebben we
al lekker warm weer, al zullen onze agrarische vrienden er misschien anders tegenaan kijken
want zij hebben nogal wat water gemist.
Toch staan ook de wintermaanden weer voor de deur. Een gezellige periode met Sinterklaas,
Nieuwjaar en natuurlijk de kersttijd. Wie kersttijd zegt, zegt inmiddels ook de levensgrote
kerststal op het Einderplein en de lichtjesroute. Zoals inmiddels gebruikelijk wordt de kerststal
in het weekend na Sinterklaas geplaatst en op vrijdag 14 december a.s. zal de lichtjesroute
worden gehouden. (aanvang 18.30 uur)
Onze kerststal zal ook het begin- en eindpunt zijn van de lichtjesroute. Wie herinnert zich niet
de sfeervolle tocht van vorig jaar. Prachtig om te zien zo’n grote groep die door ons dorp trok.
Hopelijk komt u ook dit jaar weer in grote getale. U bent in ieder geval bij deze van harte
uitgenodigd.
Het gaat weer echt de moeite waard worden. Op het Einderplein, maar ook op de route zelf, zal
gezorgd worden voor muziek. Uiteraard zal er gezorgd worden voor versnaperingen (wafels,
chocomel, glühwein e.d.)
Lieve mensen. Bij de Rabobank club actie hebben jullie massaal op ons gestemd. Daar zijn wij
trots op en dankbaar voor. Het heeft er voor gezorgd dat we dit jaar geen financiële zorgen
hebben en heeft ons de mogelijkheid gegeven iets aan u terug te geven. Dat doen we o.a. door
het organiseren van de lichtjesroute. Dit doen we in samenwerking met de dorpsraad.
Lieve mensen. Kom naar onze kerststal kijken en kom naar de lichtjesroute.
Hartelijke groet,

PROGRAMMA EVA MAAND NOVEMBER 2018
WOENSDAG 14 NOVEMBER LEZING SLAPEN
Slapen doen we allemaal.
Maar waarom moeten we eigenlijk slapen en wat is slaap eigenlijk.
Ellis van Paassen neemt ons mee in de wereld van de slaap.
Ze heeft zes jaar lang onderzoek gedaan naar het voorkomen en behandelen van slaapklachten
in de verslavingszorg. Ze zal ingaan op het onderwerp slaap en slaapstoornissen, maar ook
uitleggen wat je zelf kunt doen als je last hebt van in- en doorslaapklachten.
Aanvang 20.00 uur in zaal "Jan van Tieskes"
VERSLAG WOKAVOND WOENSDAG 17 OKTOBER
Met 48 leden kwamen we deze avond samen om te gaan wokken.
De tafels waren mooi gedekt en de wokpannen stonden klaar om gebruikt te worden met vlees,
groenten, champignons en heerlijke salades. Heerlijk gegeten en gezellig gekletst.
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Wandeltocht te Someren-Eind van Wandelsportvereniging
Hermode op zondag 4 november 2018
Wandelsportvereniging Hermode uit Someren-Eind organiseert op zondag 4 november een met
pijlen aangegeven wandeltocht. WSV Hermode start haar wandeltocht vanuit Clubhuis d’n
Herd, W. Alexanderlaan 5, 5712 CA Someren-Eind.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te doen, zijn er afstanden van zowel 7, 14 als
20 km. De starttijd is tussen 09.00 en 12.00 uur. Het inschrijfgeld per tocht bedraagt €2,00 voor
wandelaars die zijn aangesloten bij alle erkende wandelsportbonden en €3,00 voor alle anderen.
Tijdens de tocht zorgt wandelsportvereniging Hermode ervoor dat op de rustplaats soep, koffie
of thee verkrijgbaar is.
Uiteraard zal wandelsportvereniging Hermode alles in het werk stellen om alle deelnemers te
laten genieten van de mooie, rustige en natuurlijke omgeving van de Someren-Eind. Voor
verdere inlichtingen kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 06-53323813 (na 18.00
uur) of kijk op www.hermode.nl

Bossentocht van Wandelsportvereniging Hermode
op 2e Pinksterdag
In de afgelopen 50 jaar heeft wandelsportvereniging Hermode uit Someren-Eind jaarlijks op 2e
Pinksterdag de Bossentocht georganiseerd.
Voor heel veel wandelaars uit Someren en omgeving is de Bossentocht een
wandelsportevenement geweest, waar zij ieder jaar weer naar uit hebben gezien. Vaak werd de
Bossentocht ook gezien als een goede oefening voor de Kennedymars omdat het lopen van een
tocht van 50 km tot de mogelijkheden behoorde.
Een goede route en goede verzorging onderweg vraagt om een goede organisatie.
Na de evaluatie van de Bossentocht van 2018 heeft “Hermode” helaas moeten besluiten om met
de organisatie van de tocht op 2e Pinksterdag te stoppen. Een en ander als gevolg van het
teruglopen van het aantal vrijwilligers van de vereniging.
Wij hopen dat wandelaars die in het verleden aan onze wandelingen hebben deelgenomen,
terug kijken op goed georganiseerde wandeltochten en dat zij mooie herinneringen aan de
Bossentocht hebben. Wij als vereniging hebben dit in ieder geval zeker.
We danken iedereen die ooit mee deed, voor zijn/haar deelname, en we kijken er naar uit jullie
nog eens te mogen begroeten op onze tochten in de winter (waarvan de eerste op zondag 4
november 2018 in Someren-Eind) en op onze avond-4daagse in juni. We zullen dan weer voor
mooie routes zorgen zoals jullie van ons gewend zijn.
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Speelt voor u : ALLES HET RAAM UIT
op 27 OKTOBER, 30 OKTOBER EN 2 NOVEMBER, aanvang : 20.00 uur in De Einder
Sanne is een jonge zakenvrouw met een eigen, aanvankelijk goed lopend boetiekje. Ze heeft
daarnaast een gigantisch talent om mannen te verleiden. Helaas lukt het haar maar niet om de
ware te vinden. Ze woont (voor zo lans als het duurt) samen met Jos, door zijn moeder zwaar
verwende knul. Zij delen hun huis op de tweede verdieping met Femke, studente theologie,
die – zeker gezien haar studie- een wel heel bijzonder bijbaantje heeft. Marieke, de truttige
zus van Sanne komt afscheid nemen. Ze gaat naar een congres in Parijs, samen met Lodewijk,
de flamboyante voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Europese Studenten Bond.
•
•
•
•
•
•

Hoe lang zal de relatie van Sanne met Jos nog voortduren?
Wat gebeurt er dan eventueel met Jos?
Wie wordt dan het volgende “slachtoffer” van Sanne?
Wat is er eigenlijk aan de hand met Femke en haar vreemd dubbelleven?
Hoe zal het Marieke en Lodewijk in Parijs (en daarna!) vergaan?
Wie en wat is nu eigenlijk die aardige Bert, die regelmatig opduikt? En wat voor rol
speelt hij in het geheel?

www.toneelgroepdekring.nl of via: John.verhees@gmail.com
Dinsdags tussen 19.00 en 20.00 uur bij de Einder of aan de kassa op de speeldagen.
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Intocht Sinterklaas Sluis 13
Zondag 18 november 2018
Traditiegetrouw, zal óók dit jaar Sinterklaas met zijn Pieten weer met de pakjesboot aankomen
op Sluis 13. Burgemeester Blok zal samen met de kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden de Sint verwelkomen.
Om 12.30 uur verzamelen we bij buurthuis De Smelen, waarna we onder begeleiding,
vooropgaand door Harmonie Juliana, de Sint en zijn Pieten om 12.45 uur bij de sluis kunnen
afhalen.
We hopen er daarna in de Smelen weer een gezellige middag van te maken met de
mogelijkheid om de Sint persoonlijk een handje of zelfgemaakte tekening te geven. Zorg dat je
je repertoire Sinterklaasliedjes op orde hebt, want er wordt flink gezongen en gedanst!
Tot dan!
Sinterklaascomité Sluis 13.

SINT NICOLAASINTOCHT
ZONDAG 18 NOVEMBER 2018
14.30 uur Verzamelen bij De Einder
Alle kinderen van Someren-Eind, met hun ouders, verzamelen om 14:30 uur in de zaal van De
Einder om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen.
Op deze gezellige, leuke, swingende en zingende middag hebben we onder andere optredens
van de De D’ends marietjes en het kinderkoor. Samen met de kinderen, ouders en andere
aanwezigen en natuurlijk met de Sint en zijn pieten gaan we er een hele gezellige bijeenkomst
van te maken.
Dankbetuiging
Namens Sinterklaas, maar vooral alle kleine kinderen Someren-Eind brengen wij langs deze
weg dank aan alle ondernemers en andere zelfstandigen die ook dit jaar weer hun royale steun
aan deze intocht gaven. Dankzij hun steun kan het comité ook dit jaar de intocht weer
organiseren.

int-Nicolaascomité
Secretariaat, Bongerd 18A, 5712 CH Someren-Eind
NL 83 RABO 1480.264.830
KvK 41093878
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De Dorpsondersteuner
Automaatje
Onis Welzijn en de ANWB werken samen om ook in gemeente Someren en Asten een
vrijwillige vervoersdienst op te zetten. Bent u minder mobiel en wilt u ergens naartoe? Of zou u
wel eens een ritje als vrijwilliger tegen vergoeding willen rijden? Neem eens contact op dan
geef ik informatie.
Website Someren-Eind
kijkt u ook wel eens op de website www.someren-eind.nl ? Hier vindt u de lokale gegevens van
verenigingen en voorzieningen in ’t Eind. Mist u gegevens? Laat het weten.
Koud, binnen, alleen?
Krijgt u al de bibbers als u aan de komende winterperiode denkt? Meer binnen, vaker alleen,
misschien zelfs een beetje eenzaam? Ik kan u misschien helpen om dit een beetje minder te
maken. Laat het me weten.
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. Je kunt het tot 1
december 2018 inleveren!
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
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Lezing: Samen leven met psychische klachten
datum: donderdag 15 november 2018
tijd:
20:00 tot 22:00 uur
locatie: Bibliotheek Someren, Molenstraat 12, Someren
kosten: € 4,00
Een depressie, een angststoornis of een burn-out komen vaak voor. Meer dan 40 % van
de volwassen Nederlanders heeft ooit een psychische aandoening gehad. En ruim
500.000 mensen zorgen voor iemand met een aandoening, zoals een depressie, een
autistische stoornis en angststoornissen. Zij krijgen veel op hun bordje: de zorg over de
ziekte en dilemma's rond de behandeling, verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen
thuis, werk en inkomen en sociale contacten. Ook zijn er veel kinderen en jongeren die
opgroeien met een ouder met een psychische aandoening. Deze mensen, die
mantelzorger zijn voor hun naaste, willen wel ondersteuning, maar kunnen deze vaak
niet vinden. Ook rust er nog steeds een taboe op psychische ziekten, waardoor hulp
vragen lastig is.
N.a.v. het boek 'Samen leven met psychische klachten' verzorgt auteur Ingrid Schoen
een lezing over dit onderwerp. Een interactieve lezing over de zorg voor mensen met
psychische problemen en het effect voor hun naastbetrokken.
Ingrid Schoen gaat in de lezing in op onderwerpen als: de invloed van psychische
klachten op relaties, de omgang met hulpverlening, zorgen om en voor kinderen,
zingeving, werk & mantelzorg.
Ook als je niet met psychische problemen in je omgeving te maken hebt ben je natuurlijk
van harte welkom bij de lezing.
Deze avond is mogelijk gemaakt door Bibliotheek Helmond-Peel, Onis Welzijn en
SeniorCompAS.
Graag tijdig aanmelden via de site van de bibliotheek
https://helmondpeel.biblioshop.nl/activiteiten/7/3/bibliotheek-someren/lezingen
----------------------------------------Cursus Nederlandse conversatie
Vanaf dinsdag 30 oktober kunt u aansluiten bij de cursus 'Nederlandse conversatie'.
Elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur oefent u, onder begeleiding van een gekwalificeerde
vrijwilliger, de Nederlandse taal. We richten ons op het praten.
Belangrijk is dat u al redelijk Nederlands kunt lezen en al een beetje Nederlands spreekt.
De lessen zijn geschikt voor arbeidsmigranten en voor mensen die in Asten en Someren zijn
komen wonen vanwege gezinsvorming.
De cursus kost €95,- voor 20 weken, inclusief materiaal. Aanmelden kan tot 23 oktober bij
Onis, Cursushuis, Carien van Eijden, (0493) 44 12 45, c.vaneijden@oniswelzijn.nl
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Wordt ook AutoMaatje
Vanaf 12 november start Onis Welzijn i.s.m. ANWB het project AutoMaatje Asten-Someren.
Hierbij vervoeren vrijwilligers in hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten tegen een
vergoeding van €0,30 per kilometer. Dit kan gaan om een bezoek aan de kapper, de fysio of de
huisarts, maar ook omdat iemand graag naar een verjaardag, de dochter of de kaartmiddag wil
gaan. We willen hiermee bereiken dat iedereen kan blijven deelnemen aan het sociaalmaatschappelijke leven.
Vrijwilliger worden voor AutoMaatje
Woont u in Asten of Someren en lijkt het u leuk om vrijwillig(st)er te worden voor
AutoMaatje? Neem dan even contact met ons op. Het is erg dankbaar vrijwilligerswerk en u
bepaalt zelf hoe vaak en wanneer u wilt rijden.
Vervoer nodig?
Ook als u een vervoersvraag heeft, kunt u zich natuurlijk bij ons melden.
Contact:
Mireille Bohnen, 0493-441266 of m.bohnen@oniswelzijn.nl
Silvia Bouwmans, 0493-441254 of s.bouwmans@oniswelzijn.nl
U kunt ook contact opnemen met dorpsondersteuner Someren-Eind:
Cindy Manders, tel. 06-19221188
-------------------------------------------

Cursus Reanimatie
Woensdag 14 en 21 november kunt u van 19.30 tot 22.00 uur deelnemen aan de cursus
reanimatie. Tijdens de reanimatiecursus wordt zowel de Basic Life Support als de AED
aangeboden. Men leert praktische vaardigheden die uitgevoerd dienen te worden in een situatie
waarin iemand gereanimeerd moet worden, waarbij men tevens leert omgaan met het AED
apparaat. Men leert hoe het AED apparaat een ritmestoornis van het hart kan 'resetten' door
middel van het geven van een elektrische schok.
De cursus vindt plaats bij Onis Welzijn, Kerkstraat 10 Asten.
U betaalt hiervoor € 25,- inclusief lesmateriaal.
Opgeven kan bij Onis, Cursushuis, Carien van Eijden, (0493) 44 12 56 of
c.vaneijden@oniswelzijn.nl
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Muziekvereniging Juliana

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 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!

Oud-Toppers Concert : Oud-leden gezocht!
Muziekvereniging Juliana wil in 2019 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 via
reunieconcertmvj100@gmail.com (of een appje naar 06-54730578) aan voor onze
informatieavond op dinsdag 6 november in MFA De Einder. Het organisatiecomité zal op deze
avond tekst en uitleg geven over de ideeën en de aanpak voor dit Oud-Toppers Concert en jullie
kunnen al je vragen stellen!
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Voorverkoop voor Maestro van start!
In 2019 bestaat Muziekvereniging Juliana 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 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. Hiervoor kunt u wel alvast plaatsen reserveren, dit kan via de website
www.muziekverenigingjuliana.nl. De finale wordt gespeeld in de bedrijfshal van
Groentekwekerij Van den Einden aan de Nieuwendijk in Someren-Eind. Kaarten voor de
finale zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via bovengenoemde website en kosten
€ 7,50 per stuk (dagkassa € 10,-).
John van den Eijnde, Yara Peters, Guido
Schoolmeesters, Wilma Veltman, Tonny van
Gemert en Denis van Eijk 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” 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!

Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of op
www.muziekverenigingjuliana.nl
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HERHALINGSLES HARTREANIMATIE EN AED.
Op donderdag 22 november a.s. is er weer een herhalingsles van de cursus AED -en
hartreanimatie. Aanvang: 20.00 uur.
Deze avond geldt ook voor uw certificaatverlenging en vindt plaats in buurthuis de Smelen aan
de Landbouwstraat 5 te Sluis 13.
Om het certificaat te behouden dient men minimaal 1 herhalingsles per jaar te volgen.
Gelieve zelf even te controleren wanneer uw certificaat verlopen is.
Voor een goede organisatie is aanmelden gewenst.
Harrie de Groot: 0495-663458 of e-mail: harriefieny@hotmail.com

Op dinsdag 30 oktober a.s. organiseerd de KBO een bijeenkomst met als thema;

“D’Eind wa’n Eeuwigheid”
Tijdens deze middag willen wij u de film uit 1978, gemaakt van het eeuwfeest van onze
parochie, laten zien. Misschien speelt u wel mee in de revue, die toen is uitgevoerd, of bent u
gefilmd als dorpsgenoot.
30 oktober, aanvang 14.00 uur in De Einder. (Opgave heeft al plaatsgevonden.)
-------------------------------------------Met allerzielen, 3 november a.s. is er een mis voor alle leden en overleden leden van de KBO.
De mis begint om 18.00 uur en wordt opgeluisterd door ons seniorenkoor “Levensvreugd”.
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Het Alzheimer Café Oktober 2018
Soms word je blij verrast. Er kwamen in het alzheimer café maar liefst 112 mensen.
Het thema van de avond was 'omgaan met onbegrepen gedrag'.
Gasten waren dhr. Andrew Tan, klinisch geriater Elkerliek ziekenhuis en dhr. Peter van den
Elsen spv'er ouderen GGZ.
De muziek werd verzorgd door Jan van Bommel op zijn accordeon.
Gezien de opkomst waren blijkbaar de verwachtingen groot en terecht.
Peter is sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Hij vertelde dat hij na verwijzing meestal het
eerste contact heeft met de patiënt. Het betreft dan mensen met psychische problemen vaak dus
ook mensen met dementie.
Andrew de geriater werkt in het ziekenhuis en behandeling van oudere patiënten is zijn
specialiteit.
Wat is nu onbegrepen gedrag, is dat hetzelfde als moeilijk gedrag?
Wat je niet kent vind je vaak moeilijk, je bent gewend aan een bepaald gedrag en dan wordt het
anders. Gedrag dat je tot nu toe niet kende.
Belangrijke regel is: ga niet in discussie. Praat met de patiënt, probeer vertrouwen op te
bouwen. Het gaat niet om het gelijk.
Als voorbeeld wordt genoemd. Patiënt denkt dat moeder nog leeft. Zeg niet moeder is dood,
maar, moeder is blijkbaar erg belangrijk voor je. Er over praten is belangrijk. Het kan vaak ook
aangenaam zijn oude herinneringen op te halen.
Door te praten, maak je contact, sluit je aan op hun interesse, vaak is dat wat ze vroeger gedaan
hebben. Werk, hobby's.
Onbegrepen gedrag komt vaak voort uit frustratie, onzekerheid, onmacht, wantrouwen.
Als de dementerende boos wordt is het beter te onderzoeken welk gevoel achter de woede zit.
Daarom, praat niet over de patiënt maar met de patiënt.
Benadrukt werd ook om als mantelzorger goed voor jezelf te zorgen. Als je goed in je vel zit
kun je gemakkelijker omgaan met je naaste. "Wat u uitstraalt krijgt u terug."
Probeer de dementerende niet te testen, niet laten falen. Vermijd vragen als weet je nog....Of
hoe heet, of wanneer...
Na de pauze was er gelegenheid tot vragen. Veel vragen over omgang met de naasten.
Vragen als: hoe krijg je iemand mee naar bv, verjaardag, hoe krijg je de zwijger aan het praten.
hoe doorbreek je depressie, hoe ga je om met de hele dag vragen. Hoe houd je je geduld.
Op al deze vragen was geen eenduidig antwoord te geven. Is vaak afhankelijk van de persoon
en de omstandigheid.
Tot slot werd een folder gepresenteerd waar dit soort zaken ook beschreven werden.
Een folder van het Elkerliek met als titel:
Aandachtspunten voor mantelzorgers van mensen met dementie.
Folder is ook via de website te verkrijgen.
Conclusie, wederom een interessante avond, te meer omdat beide sprekers spraken vanuit een
verschillende ervaring.
6 December is de volgende bijeenkomst van het alzheimer café.
Thema: Hoe blijf je als mantelzorger fit en vitaal?
Piet Schippers, gespreksleider
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Jan Kwint
Moord in Someren en Noordhorn
Het komt niet zo vaak voor dat men aan de hand van trieste gebeurtenissen een stukje
streekgeschiedenis kan schrijven en deze plaatsen in het kader van de vaderlandse
geschiedenis. De trieste gebeurtenissen waren de moorden, die plaatsvonden in 1822 in
Noordhorn in de provincie Groningen en in 1823 De Hutten op de grens van Someren-Heide
(N.Br.) en Nederweert (L).
De lokale geschiedenis van Someren en specifiek die van Someren-Heide werd zo in de
vaderlandse geschiedenis geplaatst. De periode van de geschiedenis waarin dit verhaal is
geschreven, is die tussen 1795, de komst van de Fransen en 1830, de breuk tussen Noord- en
Zuid-Nederland. Een woelige tijd waar de staatsvorm in onze gebieden enkele keren
veranderde. In deze periode zette Napoleon Europa op zijn kop en liet Europa in chaos en
armoede achter.
Het was ook een periode van grote armoede en sociale onrust en de tijd dat de Nederlandse
eenheidsstaat heel langzaam vorm kreeg. Het volk dacht echter nog in gewesten. Alles
veranderde in deze periode in Nederland, het begin van de industriële revolutie, de ijzeren eeuw
diende zich aan.
In februari 2001 publiceerde Wim Deenen een verhaal over de moord in De Hutten in
Someren-Heide. Dit was het verslag uit "correspondentie van de schout van Someren 18151828, fol., 4v en 7, resp. l5 en 16-02-1823. Hierin werd alléén de moord op Johanna van den
Warenburg in Someren-Heide beschreven. Toen dit verslag in 1823” werd geschreven was de
moordenaar nog niet bekend.
Al zoekend op het internet vond ik tot mijn verbazing een krantenbericht over de dader, die in
Koninkrijk Hannover was opgepakt en overgebracht naar Groningen. In deze stad werd Jan
Kwint geboren en had in Noordhorn (Gr) nog een moord gepleegd. Hier werd hij veroordeeld
voor àl zijn misdaden en op
14 april 1824 werd moordenaar Jan Kwint in de stad Groningen aan de galg gehangen.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Voor uitgebreid onderzoek ben ik naar het archief in
Groningen gegaan en heb het hele dossier van 500 pagina’s doorgewerkt. Zo kon ik het verhaal
over de levenswandel van Jan Kwint compleet maken. Zijn dieven- en zwerftochten begonnen
in 1822 toen hij uit de militaire gevangenis van Woerden wist te ontsnappen.
het verhaal beter te begrijpen heb ik enkele toevoegingen (cursief) gedaan. Ook heb ik enkele
wetenswaardigheden aan het verhaal toegevoegd.
Al met al werd dit een mooie aanvulling over de geschiedenis van Someren en van het
buurtschap De Hutten in Someren-Heide. Tevens geeft het een kijkje in het leven van die
tijd van armoedzaaiers en pechvogels, die door sociale omstandigheden het slechte pad
opgingen of misschien wel moesten.
Ook heb ik stukjes geschiedenis, die in De Hutten hebben plaatsgevonden in dit verhaal
opgetekend, zoals de wolvenjachten, die vanuit deze plek georganiseerd werden en het verhaal
van de grenskerk, die hier net over de staatsgrens stond op Nederweerts gebied.
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Kortom, het werd een verhaal dat verteld moest worden
over mensen in een moeilijke tijd.
Dit nieuwe boek van Cees Verhagen is 80 blz. dik en is in
full color gedrukt met veel tekeningen, kaarten en foto’s.
Het boek is tijdens de boekpresentatie te koop en kost
€13,- Hierna bij de schrijver (0493 493036) en bij
boekhandel (ISBN nr. 978-90-829260-2).
Vriendelijk groeten Cees en Mieke Verhagen
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