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Nummer 11 

December 2018 

  
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 15 december.   

Daarna 24 januari, Vonderstraat 15, bij voorkeur per e-mail: samenteind@gmail.com  

voorzien van verenigingslogo (eenmalig), maar ook handgeschreven teksten blijven  

uiteraard gewoon welkom. 

 

REDACTIE 

 

Penningmeester / Contactpersoon adverteerders: 

Jan Adriaans    Van de Eijndelaan 49  tel: 06-46857334 

 

Tekstverwerking en lay out: 

Anja van Meijl    Vonderstraat 15   tel: 06-46471073 

 

Drukwerk: 

Cor Koks     Brugstraat 32   tel.493787 

 

Distributie: 

Andrea Raaijmakers   Steenoven 22                          tel. 495993 

 

Rekeningnummer:  NL06RABO01480.28.349 
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

 

Franciscusparochie      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 

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 
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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). Vandaaruit 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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Beste dorpsgenoten, 

 

Jullie hebben het toch in jullie agenda staan? Vrijdag 14 december a.s. 18.30 uur lichtjesroute 

Someren Eind. Vorig jaar hebben we er erg van genoten. Al die kinderen die met hun vriendjes, 

ouders, broers, zussen, ooms en tantes, met hun prachtig versierde lampions, door ons met 

honderden lichtjes verlichte dorp liepen en genoten van de schitterende paddenstoel in onze 

speeltuin, de muziek onderweg, onze mooie pastorietuin en ons sfeervol Einderplein. Op ons 

Einderplein konden ze lekker smullen van de wafels met slagroom en chocomel en luisteren en 

kijken naar de vele optredens. Het staat voor altijd in onze gedachten opgeslagen en, wat het 

mooie is, we gaan het dit jaar weer doen en, ik kan je vertellen, het wordt nog mooier dan de 

vorige keer.  

 

De belangrijkste groep, onze kinderen, gaan ook dit jaar weer een mooie lampion maken. Dit 

loopt weer via Jeugdvakantiewerk. Naar ik heb begrepen vindt het knutselen plaats op vrijdag 7 

december a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ook kinderen die nog niet naar de basisschool gaan 

zijn van harte welkom. 

 

Verder hebben zich weer veel clubs en verenigingen uit Someren Eind bij ons gemeld om deel 

te nemen aan dit evenement. Ook nodigen we bij deze alle mensen met een beperking uit om 

naar de lichtjesroute te komen. We proberen de route wat rolstoelvriendelijker te maken zodat 

ook zij volop kunnen genieten al het moois. Het wordt weer een dag vol warmte en 

gezelligheid waar we optimaal kunnen genieten van de kerstsfeer en van elkaar. 

  

Omdat jullie allemaal op ons hebben gestemd bij de Rabobank club kas actie zijn wij in de 

gelegenheid gesteld om wat extra dingen te doen. Ik ga dat natuurlijk niet verklappen want dan 

is de lol er af. Wel nodigen we bij deze alle inwoners van Someren Eind die langs de route 

wonen (de route is dezelfde als vorig jaar) om theelichtjes langs de route te zetten en zo de 

sfeer nog meer te verhogen. 

 

Natuurlijk zijn wij afhankelijk van de weersomstandigheden maar zelfs in het uiterste geval dat 

het weer zo slecht is dat de buitenactiviteiten niet of slechts beperkt door kunnen gaan, is het de 

moeite om te komen omdat we dan alle activiteiten verplaatsen naar De Einder. Dus het gaat 

altijd door. 

 

Lieve mensen, laat de lichtjesroute de aftrap zijn van een hele mooie en gezellige kersttijd. 

Maak er iets moois van en geniet van elkaar. Bedankt weer voor het lezen van dit stukje en tot 

ziens bij de lichtjesroute. 

 

 

Hartelijke groet, 

 
 

P.S. De lichtjesroute is een samenwerkingsverband tussen de dorpsraad en de stichting 

Einderplein & Kerststal. 
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Omroep Brabant organiseert ook dit jaar weer de actie “samen voor de voedselbank “  

 

Dit is een actie waarbij  inwoners  uit de Brabantse dorpen zich kunnen verenigen en zich zo 

samen sterk kunnen maken voor de mensen die het minder goed hebben in onze samenleving. 

Wat is de bedoeling ?  

  

Geef! Dat als eerste. Daarnaast willen we alle scholen, verenigingen, vriendengroepen en alle 

anderen vragen om eigen acties op te zetten. Het doel: zoveel mogelijk producten inzamelen 

voor Brabanders die het hard nodig hebben. 

  

Van 3 tot 14 december hebben wij in Someren Eind  in het voormalige pand van de SRV op 

Haspelstraat 3 op onderstaande tijden onze deuren geopend om zo de mensen van Someren- 

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

  

Welke producten zijn nodig?  

         Thee, in alle soorten en maten. Liefst in doosjes vanwege het stapelen.  

         Koffie voor filtermachines, geen Senseo pads of cups of iets dergelijks.  

         Rijst, liefst in standaardpak. Mag wit of bruin.  

         Pasta, liefst in pak vanwege stapelen.  

         Pastasaus, in pak, niet in pot.  

         Soep in blik, liefst niet in slappe pakken.  

         Zoet beleg, hagelslag, jam, pindakaas of chocopasta.  

         Lang houdbare melk, liefst in pak, geen fles.  

  

Dit  is geen ver-van-mijn-bed actie, maar  hier in ons eigen Brabant, in ons eigen Someren- 

Eind, dus beste mensen, laat zien waar Someren-Eind goed in is: SAMENWERKEN !  

  

Graag tot ziens in Haspelstraat 3, 

 

Inlevertijden van 3 tot 14 december :  

werkdagen van 19.00 tot 20.00  

zaterdag     van 09.00 tot 12.00  

 

Voor extra informatie zie:  www. omroepbrabant.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Ton Bennenbroek 

Toos Claessens  

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://omroepbrabant.nl/
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         Het Alzheimer Café November 2018 

 

10 November is de dag van de mantelzorg en daarom was er vandaag in het alzheimer café 

extra aandacht voor de mantelzorg. 

Thema was: hoe blijf je als mantelzorger fit en vitaal.  

 

We hadden Anne van Putten uitgenodigd en zij ging in gesprek met Ivonne Berkers. 

Anne is ervaringsdeskundige, zij heeft een dementerende man waar ze  heel zorgzaam mee 

omgaat. Op de vraag, hoe haar dagelijks leven is, zegt ze dat het heel pittig is. Haar man wordt 

steeds afhankelijker en naast zijn dementie heeft hij ook nog steeds meer lichamelijke klachten. 

Hij loopt steeds achter me aan, soms moet ik ook een beetje loslaten want  ik wil hem ook niet 

als een klein kind behandelen. 3x Per week komt hem iemand verzorgen. Haar ervaring is dat 

bv. douchen dan beter geaccepteerd wordt dan dat zij dat doet. Vraag was, er is vaak wisseling 

in de verzorging is dat niet storend? Anne zegt: " bij ons niet maar bij anderen kan het anders 

zijn. Binnenkort gaan ze verhuizen en ze is benieuwd wat dat voor haar man betekent. Ze 

krijgen een huis met een binnenplaats wat veiliger lijkt, minder kans om te dwalen. Ze heef het 

allemaal met haar man besproken. Ze zegt altijd alles te bespreken ook al begrijpt hij het niet 

allemaal. Anne zegt veel steun te ervaren zowel van haar casemanager als van haar kinderen. 

Zij heeft goed contact met haar casemanager. Zij komt niet alleen voor haar man maar ook voor 

haar. Ze benadrukt dat je  om een goede mantelzorger te kunnen zijn, je ook tijd voor jezelf 

moet nemen. Zij heeft een grote hobby, ze speelt al 60 jaar toneel en ze is daarmee doorgegaan 

ook toen haar man ziek werd. Onlangs is ze hiervoor gehuldigd. 

Mantelzorger zijn is een taak. In het begin is het heel zwaar, dat is vooral  de periode dat 

anderen het niet begrijpen, die zien niet wat jij allemaal meemaakt. Pas als de ziekte wordt 

erkend, door de arts gediagnosticeerd, krijg je meer erkenning en begrip. Dan zijn er allerlei 

mogelijkheden voor hulp.  

Zoals altijd was  er in de pauze muziek. Deze keer werd er gespeeld door Karel Brusewitz en 

Gerard Rooijakkers, achtergrond muziek, want het met elkaar praten staat centraal in deze 

pauze. 

Na de pauze waren er veel vragen. Het bleek dat er veel mantelzorgers in  de zaal zaten.  

Vragen aan Anne hoe kun je het volhouden. Tip van Anne was: geduld, veel geduld. En ook, je 

hebt geen keus, hij doet het niet expres, hij is nu eenmaal vergeetachtig. 

In de pauze werd er veel gepraat. Verderop in het gesprek bleek dat er grote behoefte was om 

ervaringen uit te wisselen met elkaar. Behoefte aan een gespreksgroep van mantelzorgers. Een 

lotgenoten contact. Meerdere hulpverleners in de zaal hadden daar wel oren naar.  

Misschien dat er dat van komt. 

 

Piet Schippers, gespreksleider. 
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Wist u……                     
Dat er in Someren-Eind weer iets geweldigs tot stand gebracht is door de samenwerking van 

een heleboel vrijwilligers? 

Tussen de Kerktoren, ’t gebouw van Begeleid Wonen en de appartementen aan het Torenplein, 

is een prachtige Jeu de Boules-baan aangelegd. 

Zonder iemand in ’t bijzonder te noemen is er keihard gewerkt en het resultaat is geweldig. 

We hopen dat er naar hartenlust gespeeld gaat worden door de deelnemers aan deze sport en dat 

er met de KBO-leden van onze buurdorpen fijne uitwisselingswedstrijden gehouden zullen 

worden. 

Het bestuur van de KBO dankt alle sponsoren en vrijwilligers en feliciteert hen met dit mooie 

resultaat.  

 

 

 
 

 

 

Jammakerij 
 

Sinds een paar jaar heb ik een jammakerij. Misschien voor mensen nog niet bekent. 

Wij produceren zelf het fruit en alles is ongespoten, maar ik zit met een probleem. 

We hebben een groot tekort aan lege potjes en omdat we de prijs laag willen houden is mijn 

vraag  

        WIE KAN MIJ HELPEN AAN LEGE JAMPOTJES? 

 

Liefst het model van hak, maar andere zijn ook welkom. Ik wil wel de mensen bedanken die al 

potjes brengen.  

Het adres:Verberne, Braamstraat 2 Someren-Eind, Tel: 492143 
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Kerststal in de Gildekapel te Someren-Eind                                         

 

Ieder jaar wordt door de Gildebroeders van St.Lambertus in hun kapel een traditionele 

kerststal opgebouwd uit oude materialen. Zij doen dit omdat er in de Bijbel sprake is van 

het feit dat Jozef en Maria in Betlehem geen plaats konden vinden om te overnachten, 

omdat velen op reis waren om zich te laten inschrijven in hun geboorteplaats. Er waren in 

de buurt wel verschillende schuren en ook grotten waarin de herders met hun schapen in de 

nacht bescherming konden vinden. Na lang zoeken vonden Jozef en  Maria een leegstaande 

schuur en daar werd Maria bevallen van haar kindje. Wat een toestand! Wij willen iedereen 

aanraden om het kerstverhaal eens na te lezen in de bijbel, het boek dat over de hele wereld 

bekend is. Het is een sober maar toch spannend verhaal en daarom dat de gildebroeders ook 

een sobere stal hebben geplaatst. Ook de beelden hebben een apart verhaal omdat zij 

gemaakt zijn door een Belgische kunstenaar die zich wilde promoten op de 

wereldtentoonstelling in Brussel. Weinig mensen komen er tegenwoordig in de kerk maar 

met Kerstmis zijn er toch nog velen die het Kerstverhaal in de kerk willen meemaken. Het 

is jammer dat op veel plaatsen de Kerststal wordt opgesmukt met veel glitter en glamour 

want op zich is het een sober en eenzaam verhaal.  Kerstmis is vaak geworden tot een 

feestelijke dag met lekker en veel eten waardoor de essentie van het verhaal verloren is 

gegaan. Wij nodigen u dan ook uit om met de Kerstdagen eens een bezoek te brengen aan 

de stal in de kapel van ons gilde in de Brugstraat. 

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

U komt toch ook? 

                                                                De kapelcommissie van Gilde St.Lambertus                                       
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Misschien heeft u al opgemerkt dat langs de Nieuwendijk een mooi nieuw pand gebouwd is. 

Op het moment wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van een zorgboerderij. 

Vanaf januari 2019 willen we open gaan en zullen we opvang bieden aan verschillende 

deelnemers in dagbesteding. In de boerderij, de tuin en de horeca vinden mensen met een 

verstandelijke of lichamelijke beperking een zinvolle invulling van de dag. 

Ook dementerenden zullen bij ons een fijne, gezellige en waar mogelijk activerende 

dagbesteding vinden. We willen alle deelnemers de mogelijkheid bieden zich te kunnen 

ontwikkelen, nieuwe uitdagingen aan te gaan, te leren, daar voldoening uit te halen, sociale 

contacten te hebben, buiten te zijn, in beweging te blijven en een fijne dag te hebben. En 

vooral: zich thuis te voelen. 

Men kan creatief bezig zijn, gezelschapsspellen en geheugentraining doen en er is ruimte voor 

op z’n tijd een kop koffie en een praatje. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de 

deelnemer zelf. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor dagbesteding? Neem dan 

contact op met onderstaand telefoon of emailadres.  

Verder komt een restaurant waar iedereen terecht zal kunnen voor een kop koffie met gebak, 

een lekkere lunch of een andere versnapering. 

Om dit allemaal mogelijk te maken zijn wij op zoek naar een: 

Weekendmedewerker Horeca 

Functiebeschri jving  

We zoeken enthousiaste collega’s voor in de bediening en/of de keuken van ons restaurant.  

Wat verwachten we van je?  

• Je bent flexibel inzetbaar qua werktijden. 

• Vooral bereid om in het weekend te werken, en van half december tot eind januari ook 

s’avonds. 

Verder zou het geweldig zijn als we worden ondersteund door: 

Vrijwilligers 

Door de inzet van vrijwilligers zullen we extra aandacht kunnen geven aan de deelnemers.  

• We zoeken vrijwillige chauffeurs om deelnemers op te halen en naar huis te brengen. 

Hiervoor is een busje beschikbaar. Wie wil dit één of enkele keren per week doen? 

• Verder zoeken we gezelligheidsvrijwilligers die extra aandacht aan de deelnemers 

kunnen geven door bijvoorbeeld het doen van een spelletje, een wandelingetje maken of 

activiteiten te begeleiden zoals bloemschikken of in de tuin werken.  

•  Er zijn allerlei andere werkzaamheden bijvoorbeeld in de tuin en bij de dieren. Geef zelf 

aan waaraan je mee zou willen helpen. 

Belangstel l ing?Voor meer informatie  kun je telefonisch contact opnemen met Jo Louwers 

via telefoonnummer  0493-724942 of mailen naar administratie@zorgboerderijwouterbergen.nl 

mailto:administratie@zorgboerderijwouterbergen.nl


10 

 

 

 
  

Open dag – 29 december 2018  

Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. Het adres is Nieuwendijk 122.  

 

 

 

 
 

Voetballen in Someren. 

 
Voor de 2e wereldoorlog waren er in Someren twee voetbalclubs, één in Someren-Eind, Sparta 

EVV, oftewel Sparta Eindse voetbalvereniging en Wilhelmina, geel-wit in Someren-Dorp.  

EVV speelde in de kleuren blauw-zwart en Wilhelmina in geel-wit. 

Beide clubs voetbalden in de zuidelijke Katholieke Bond en hadden allebei een geestelijke 

adviseur, in Deind was dat pastoor Arts en in ’t Dorp een kapelaan. Daarom mocht er op 

zondagmiddag nooit onder het lof gevoetbald worden, wel daarvóór of daarna. 

Het veld van EVV lag op de plaats schuin achter café Ties van de Laar waar nu de toren staat 

en de huizen langs de Novaliastraat. Het clubhuis was bij Ties van de Laar. 

Wilhelmina speelde langs de Kanaalstraat en het clubhuis was bij Bukkems tegenover het 

gemeentehuis. 
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Als de clubs tegen elkaar speelden moesten ze zelf voor een  ‘neutrale’ scheidsrechter zorgen, 

maar dat gebeurde vaak in het eigen belang. Als er in ’t Eind gevoetbald werd kwam de 

scheidsrechter meestal vragen wie er moest winnen. Het antwoord was dan natuurlijk EVV. In 

het Dorp was dat net andersom. 

Toch ging men meestal na de wedstrijd gezamenlijk een pilsje drinken. 

Maar eens gebeurde het dat EVV won van Wilhelmina en toen de spelers van ’t Eind bij d’n 

Bukkem een biertje wilden drinken mochten zij het café niet in. Ook na ’n hevig gebonk op de 

buitendeur bleef die op slot. Gerrit Wijnen, toen nog inwoner van Someren-Eind en speler bij 

EVV, dook door het opkamerraampje naar binnen en is later zelfs gehuwd met een dochter van 

Bukkems en heeft  het café zelfs overgenomen. 

Tijdens de oorlog weigerden beide clubs te tekenen voor de Duitse “Kulturkammer” en dus 

mocht er niet meer gevoetbald worden. Toch ontstond er tijdens de oorlog al het idee om na de 

bevrijding met een nieuwe sportclub te beginnen waarin alle sportverenigingen ondergebracht 

zouden kunnen worden. Er hadden twee oprichtingsvergaderingen plaats, één in café Bukkems 

in Someren-Dorp en één in café van Doorn te Someren-Eind. 

Jan Boerenkamps, toen nog gemeentesecretaris van Someren, later burgemeester, was de 

woordvoerder. Daar werd toen de sportvereniging Someren ,SVS opgericht, met de bedoeling 

dat alle sportverenigingen na de oorlog onder die koepeling zouden deelnemen. 

Daar is echter nooit wat van terecht gekomen, het is gebleven bij één voetbalclub. 

In de statuten van de voetbalclub kwam te staan dat het bestuur van de vereniging zou bestaan 

uit 7 leden, drie uit Someren-Dorp en drie uit Someren-Eind en de voorzitter mocht uit een van 

de parochies komen. De eerste voorzitter werd onderwijzer Jacques Raaijmakers uit ’t Eind, 

later is dat dokter Broos uit ’t Dorp jarenlang geweest. 

In het begin kon nog niet aangesloten worden bij de KNVB omdat het noorden van het land 

nog niet bevrijd was. Er werden alleen maar vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en het 

eerste voetbalveld lag langs de Boerenkamplaan op de plaats waar nu de Etec,  later de fabriek 

van Eijsbouts, staat. 

Dit terrein werd echter door de KNVB afgekeurd omdat er twee diepe sloten vlak langs liepen. 

Twee nieuwe terreinen werden aangelegd, een langs het Vaartje in Deind en  het andere langs 

de Keizerstraat in ’t Dorp. 

Dat was een ongelukkige combinatie want op beide werden competitiewedstrijden gehouden. 

Daarom werd al spoedig gekozen voor een veld ongeveer midden tussen de twee kernen en zo 

kwam men terecht op sportpark De Potakker in 1948. 

De verstandhouding tussen de Eindse en Somerense spelers was jarenlang perfect en er werden 

goede resultaten bereikt. Ook enkele Lieropse voetballers hebben een aantal jaren daar 

gespeeld maar dat was voor hen toch wel een grote afstand om daar te komen zodat er in Lierop 

een nieuwe club werd opgericht. 

SVS bleef maar groeien, er kwamen steeds meer elftallen en vele jongeren uit Someren-Eind 

kwamen nauwelijks aan voetballen toe en verenigden zich in cafévoetbalclubs, die dan 

onderlinge wedstrijden organiseerden. Maar echte leiding ontbrak zodat het initiatief ontstond 

om een eigen club op te richten SSE, sportvereniging Someren-Eind. 

Inmiddels heeft men ook een voetbalclub opgericht in Someren-Heide, SVSH, sportvereniging 

Someren-Heide. 

Het toeval wil dat er bij twee clubs in 2019 feest gevierd gaat worden, SVS bestaat dan 75 jaar 

en SSE 50 jaar. 

                                                                                                                                   

Remy Lammers. 
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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 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,-). Ook zijn kaarten te koop bij Bakkerij Van Eijk en Cafetaria 

Perwillie. 

 

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! 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Klein Someren Concert 

  

Op zondagmiddag 9 december geven vier jeugdslagwerkgroepen het Klein Someren 

Concert in De Einder in Someren-Eind. Aanvang van het concert is 13:30 uur, de entree 

is gratis. 

Tijdens dit concert zullen de jeugdslagwerkgroepen van Fanfare St. Willibrordus uit Lierop, 

Harmonie Eendracht Maakt Macht uit Budel, Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind en 

Muziekvereniging Somerens Lust optreden. 

 

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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De Dorpsondersteuner   

 

Thema-avond alcohol en drugs 

Voor jeugdigen en hun ouders zal op 26 februari 2019 een informatie avond over alcohol en 

drugs worden gehouden. Dit is een vervolg op de succesvolle avond in 2016. 

 

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.  

 

Papiertje of formuliertje 

Weet u soms ook niet waar u met al die papieren heen kan of zou moeten. Inloopuur: elke 

dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur bij Onis in de Ruchte, Laan ten Roode 71 (eerste verdieping). 

Of bel met de Dorpsondersteuner. 

 

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.  

 

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. 

 

Hulp! 

Voor bijna iedere hulpvraag is wel een passende oplossing. Soms direct, ooit via een omweg. 

Schroom niet om uw vraag te stellen.  

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.someren-eind.nl/
mailto:dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Hulp nodig bij uw financiën 

 

Het kan gebeuren dat u geen overzicht meer heeft over uw financiën of dat u schulden heeft 

gemaakt waar u niet meer uitkomt: leningen die niet meer afgelost kunnen worden, achterstand 

met de huur, onbetaalde rekeningen van gas, water en dergelijke. U kunt dan terecht bij 

Schulddienstverlening van Onis Welzijn. 

Middels een intake gesprek bekijkt Onis samen met u hoe groot uw financiële probleem is en 

wat mogelijke oplossingen zijn. Is er sprake van lichte schuldenproblematiek, dan wordt er een 

vrijwilliger Schuldhulpverlening van Onis ingezet die u gaat begeleiden en ondersteunen bij uw 

financiën, zoals betalingsregelingen treffen, aanvragen van toeslagen, checken van 

voorzieningen en ordenen van uw administratie. 

Als er sprake is van zware schuldenproblematiek, ernstige schulden die u zelf niet meer kunt 

oplossen, dan zal Onis u doorverwijzen en zo nodig begeleiden naar de schulddienstverlening 

in de Peelgemeenten. 

Schroom niet om tijdig hulp in te roepen als uw maandelijkse inkomsten niet meer voldoende 

zijn. Wacht niet totdat u een brief van de deurwaarder op uw mat vindt. Blijf dat voor en neem 

contact op met de Schulddienstverlening van Onis Welzijn. 

Marjo Rutten, m.rutten@oniswelzijn.nl of 0493-441245 

Henny van den Boomen, h.vandenboomen@oniswelzijn.nl of 0493-441237 

 

Poolse Zelfhulporganisatie Drogowskaz voor Asten en Someren 

Polska Organizacja Drogowskaz Asten & Someren 

Mają państwo pytania dotyczące 

· wynajmu mieszkań, 

· problemów z pracą, 

· ubezpieczeń, 

· podatków, 

· szkolnictwa dzieci lub dorosłych, 

· potrzebna jest pomoc w wypełnieniu formularzy, 

możecie zgłosić się o pomoc do polskich wolontariuszy z Drogowskazu. Problemy można 

zgłaszać drogą mailową lub dzwoniąc: Otwórz stronę www.drogowskaz.nli wypełnij formularz 

kontaktowy. 

drogowskazastensomeren@gmail.com 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest 

włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

(prosimy pamiętać o podaniu e-maila zwrotnego i / lub numeru telefonu); 

Albo telefon centrali Onis Welzijn 0493-441255 ( przedstawić problem, poprosić o 

oddzwonienie przez wolontariusza Drogowskazu; potrzebna znajomość angielskiego lub 

holenderskiego ). Któryś z wolontariuszy podejmie z państwem kontakt i umówi spotkanie. 

drogowskazastensomeren@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.rutten@oniswelzijn.nl
mailto:h.vandenboomen@oniswelzijn.nl
http://www.drogowskaz.nl/
mailto:drogowskazastensomeren@gmail.com
mailto:drogowskazastensomeren@gmail.com
mailto:drogowskazastensomeren@gmail.com
mailto:drogowskazastensomeren@gmail.com
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Meer AED’s in Someren 24 uur per dag bereikbaar 

 

Binnen gemeente Someren, is stichting Dr. Eijnatten druk bezig met de gezondheid van alle 

inwoners. Een mooi project is de aanschaf en plaatsing van AED’s. Er wordt o.a. gekeken naar 

de tijd, die men nodig heeft om een AED te halen. We kennen allemaal de slogan: “Elke 

seconde telt! 

Er is dit jaar i.s.m. E.H.B.O.-vereniging Someren kritisch gekeken, naar de bereikbaarheid van 

verschillende AED’s. Het aantal AED’s dat 24 uur per dag bereikbaar is, is flink uitgebreid. De 

AED’s van S.C.C. de Ruchte, het Gemeentehuis van Someren, Sporthal de Postel, 

Voetbalvereniging Lierop en ETB Willem Bos, zijn nu continue bereikbaar. Hierdoor kan de 

burgerhulpverlening nog sneller opgestart worden. Daarnaast is er een nieuwe AED geplaatst 

aan de buitengevel van het woonhuis bij Drukkerij Claessens aan de Boerenkamplaan 5. 

Iedereen bedankt, die deze uitbreidingen mogelijk heeft gemaakt! 

Mocht u interesse hebben in het volgen van een cursus reanimatie inclusief AED-bediener, kunt 

u zich aanmelden bij E.H.B.O.- vereniging Someren. Meer informatie vindt u op www.ehbo-

someren.nl. Hier vindt u ook alle AED’s in gemeente Someren.  

Dit zijn momenteel de geregistreerde AED’s in en nabij Someren-Eind: 

- Gemeenschapshuis de Einder, Einderplein 1, 5712 CE Someren- Eind* 

- Gemeenschapshuis de Smelen, Landbouwstraat 5, 5712 SM Someren-Eind* 

- Particuliere woning, Peelweg 4, 5712 SZ Someren-Eind* 

- Sportpark De Heikampen, Bennenbroekstraat 65, 5712 BL Someren-Eind 

- Willem Bos, Trasweg 5, 5712 BB Someren-Eind* 

- Drukkerij Claessens Boerenkamplaan 5A 5712 AA Someren* 

*24 uur per dag bereikbaar! 

Heeft u zelf een AED en wilt u deze misschien ook openbaar bereikbaar maken voor iedereen? 

Neem voor meer informatie contact op met E.H.B.O. Someren of met de Dorpsondersteuner 

Cindy Manders.  

 

Hoe werkt Burgerhulpverlening? 

Circulatiestilstand 

In Nederland krijgen jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel 

hartstilstand genoemd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. In de meeste gevallen 

treden reanimaties op in de thuissituatie. 

In veel gevallen wordt een circulatiestilstand veroorzaakt door een hartritmestoornis. Het 

gevolg hiervan is dat het hart geen bloed meer door het lichaam kan pompen. Daardoor raakt 

het slachtoffer binnen korte tijd bewusteloos en hij of zij zal overlijden als er niets gedaan 

wordt. 

 

Bij een circulatiestilstand zijn twee zaken van levensbelang: 

1. Reanimatie. Door middel van reanimatie, dat wil zeggen 

het geven van borstcompressie en mond-op-mond 

beademing, kunnen de circulatie en de 

zuurstoftoevoer naar de hersenen op gang worden 

gehouden. Steeds meer mensen in Nederland leren 

reanimeren, bijvoorbeeld door een cursus BLS 

(basic life support). 

 

 

 

 

http://www.ehbo-someren.nl/
http://www.ehbo-someren.nl/
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2. Defibrillatie. In ongeveer de helft van de reanimaties is toedienen van een elektrische 

schok nodig om het hartritme te herstellen en het hart weer op gang te krijgen. De schok 

wordt toegediend met een AED (automatische externe defibrillator). Hoe sneller de 

schok wordt toegediend, hoe groter de overlevingskans. 

 

In het geval van een reanimatie heeft een ambulance in Nederland gemiddeld 10 minuten nodig 

om bij het slachtoffer te komen. De overlevingskans van het slachtoffer daalt elk minuut met 5 

tot 10 procent. Daarom moet een reanimatie binnen 6 minuten worden gestart, elke seconde 

telt. De hulp van burgerhulpverleners bij reanimatie en defibrillatie is daarom van 

levensbelang. 

 

 
 

HartslagNu 

Om de overlevingskansen van slachtoffers van een circulatiestilstand te vergroten, is er in 

Nederland een alarmeringssysteem gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren. Het systeem 

heet HartslagNu, het is van de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door de stichting 

Hartslag. 

HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een 112-

melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, 

ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving van het slachtoffer wordt gealarmeerd.  

De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app. Alle 

hulpverleners die in een straal van 500 meter rond het slachtoffer wonen, ontvangen een 

bericht. De helft van de hulpverleners wordt gevraagd direct naar het slachtoffer te gaan en te 

starten met reanimatie, de andere helft wordt gevraagd om de AED te halen en die naar het 

slachtoffer te brengen. 

 

Aanmelden als burgerhulpverlener of AED-beheerder is mogelijk online, via 

http://www.hartslagnu.nl. Je kunt alleen worden aangemeld als je in het bezit ben van een 

geldig diploma/certificaat voor reanimatie en eventueel AED bediening dat is verstrekt door 

een opleidingsinstituut dat opleidt volgens de richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad 

(NRR, http://www.reanimatieraad.nl). Ook personen met een functie in de gezondheidszorg of 

een functie bij de politie en/of brandweer, die kunnen reanimeren, kunnen zich aanmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hartslagnu.nl/
http://www.reanimatieraad.nl/
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Dit gedicht is opgedragen op het jubileumfeest van de KVV. 
 

Lieve dames van de K.V.V. 

Wat hebben we toch een gezellige groep bij elkaar, 

De meeste op leeftijd, maar we raken nooit uitgepraat zowaar! 

Kon het zo maar blijven, wij allemaal samen, 

Ergens gaan wonen bij elkaar, maar niet achter gesloten ramen. 

Ik heb een idee, gaan jullie allemaal mee? De pastorie, dat zou wel mooi zijn, 

En met zo ’n mooie tuin, dat is toch echt fijn! 

We moeten het samen wel opknappen hoor, 

Truus köster, Willy van der Linden en Toos Derksen die laten we behangen en verven, die die 

gaan er wel voor! 

Mooie meubels uitzoeken dat is wat voor Thea Boerenkamps en Ria van Seggelen, met zus Jo, 

Daar kunnen we wel op vertrouwen, o zo! 

Het bovenste kamertje is voor Mien van de Voort, die heeft altijd lol, 

Samen met Woutje Rijks, dan is dat kamertje mooi vol. 

Dan is er een mooie grote kamer voor de familie Bell, 

Anneke, Mien en Grada, allen in een bed, dat ging vroeger ook vast wel! 

En Annie van Bogget, die past daar ook wel bij, 

Daar wonen ze dan, mooi vier op een rij! 

Dan hebben we nog een mooi vertrek voor Fien Koolen, Ietje Verrijt en Betsie van de Voort, 

Lekker rustig, niemand die hun stoort. 

Voor Fransien Thijs wordt een hobbykamer in gericht, 

Samen met Riek Veugen en Rieky van Rooy, 

oo…. Wat kunnen die dames knutselen, o zo mooi! 

In de keuken zetten we Tonnie Wijnen en Angelique Maas neer, 

Ja… die kunnen heel goed voor ons koken, elke dag weer. 

Afwassen, dat kunnen Nel Weijnen en haar dochter Margo heel goed, 

Ze mogen dat elke dag, en doen dat met heel veel moed! 

Het hele huis goed poetsen, wie wil die baan? 

We maken een lijstje met Mien Mennen, Diny Hendrikx en Marian van de Mortel bovenaan! 

Voor ik het vergeet, er zijn ook nog dames die niet zo goed meer trappen kunnen klimmen, 

Die mogen wonen in een grotere zaal, daar kunnen er veel naar binnen! 

Ik denk dan aan Grada Schoolmeesters, Nelly Greymans, Nel Claessens en Mariet van de 

Voort, die passen daar wel in, Daar hebben ze het best naar hun zin ! 

De boekhouding dat kan mooi Annie Hoeben doen hoor, 

Samen met Ellie Boonen roepen we in koor! 

Dan hebben we nog die mooie tuin, daar is nog heel veel werk zeg, 

Ik had gedacht, dat is net wat voor Betsie Respen, Annie Geraets en Riet de Jong, die hadden 

vroeger toch ook een mooie tuin met een grote heg. 

Ella Kessels en Drina van de Eijnde zorgen voor een mooi bloemetje in huis, 

Dan voelen wij ons daar echt wel thuis! 

Rina van Horik, Ria en Gerrie Linders zorgen samen voor een dagje met de huifkar, o wat leuk, 

Allemaal liggen we dan zeker in een deuk! 

Zelfs onze stille leden, Paula Velings en Toos van Eijk komen dan wel kijken, 

Als we allemaal op die huifkar zitten te prijken! 

Daarna is er koffie en gebak, 

Daarvoor zorgen Diana Korte en Diny de Wit op hun gemak! 

En ik, ja ik, zie het voor me die mooie pastorie, o jee, 

Helemaal vol met al die dames van de K.V.V. 
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Het verenigingsleven in Someren-Eind en Sluis 13 in 2030 

Op 31 oktober lieten de verenigingen van Someren-Eind en Sluis 13 in de Smelen  

zien dat het dorp leeft.  

De thema avond werd goed bezocht door 26 verenigingen en 56 leden.  

Het was gezellig, er was respect, het was serieus, er werd naar elkaar geluisterd, men is 

bereid tot samenwerking en de saamhorigheid is groot. 

Kortom de ambitie voor een goede leefbaarheid is hoog. 

Onderstaand een samenvatting van de gezamenlijke bevindingen. 

 

Kansen 

• Projectmatig bestuurswerk of activiteiten uitvoeren 

• Agenda's en activiteiten op elkaar afstemmen 

• Samenwerken (ook evt. Groot Someren)op het gebied van: 

            - marketing door o.a. een verenigingsmarkt 

            - AVG, web-site, verzekeringen, belastingen en juridische aspecten 

            - gezamenlijke vrijwilligerspool/bank 

            - nieuwe activiteiten/ideeën uitwisselen 

• Jeugdleden motiveren en jongerenproof durven zijn 

• Vrijwilligers uitwisselen bij grote festiviteiten 

• Overzicht van verenigingen met contactpersonen 

• Groep die het voortouw neemt onder leiding van een neutraal persoon 

 

Uitdagingen 

• Vrijwilligers gemotiveerd houden 

• Activiteiten aantrekkelijk houden voor leden 

• Gebruik maken van social media 

• Generatie management: overbruggen van generatieverschillen   

• Verenigingen moeten elkaar niet "kapot"maken: kannibalisme 

• Vernieuwend blijven 

• Meer bekendheid geven over activiteiten van de vereniging 

• Leden meer betrekken bij de activiteiten d.m.v. werkgroepen 

• Ledenwerving richten op de jeugd 

In januari komt er een vervolg. Ook deze avond wordt begeleid door Robert Bukkems. 

Voor vragen/opmerkingen, stuur een mail naar: dorpsraad@someren-eind.nl 

 

Namens de dorpsraad 

Twan van de Moosdijk en Hans Looijmans 
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PRINSENPAAR 2019 

PRINS CARL D’N 1E & PRINSES TESSA 

 

Tot groot enthousiasme van alle Rotten 

en Rottinnen zijn op het Prinsenbal van 

zaterdag 17 november jl. in 

gemeenschapshuis De Einder Prins Carl 

d’n 1e & Prinses Tessa onthuld als nieuw 

prinsenpaar van CV De Plattevonder.  

 

Prins Carl d’n 1e, in het dagelijks leven 

Carl Raijmakers, is 34 jaar en getrouwd 

met Tessa Raijmakers - Vestjens. Ze 

wonen in buurtschap De Brimberre.  

Prins Carl stamt uit een geweldige 

carnavalsfamilie. De Prins kwam als klein menneke al eens eerder uit D’n Torre als kleinzoon 

van toenmalig Prins Sjeng I (Veugen). Vader Peter was vele jaren lid van de Raad van Elf en 

oom Marcel was enkele jaren terug ook Prins op De Plattevonder. 

Beiden zijn lid van de in 2019 honderdjarige muziekvereniging Juliana. Daarnaast slaat de 

Prins ook de grote trom bij d’Einder Muzikanten, al vele jaren de geweldige muziekkapel 

tijdens onze carnavalsactiviteiten.  

 

De lijfspreuk van Prins Carl d’n 1e luidt; 

 

LOAT DE MUZIEK MER LEKKER KLINKEN, WE GAON DER SAMEN INNE 

DRINKEN! 

 

Zaterdag 1 december PRINSENTREFFEN 

Op zaterdag 1 december a.s. organiseert CV De Pompers het prinsentreffen voor dit jaar. Op 

deze avond komen alle carnavalsverenigingen uit groot Someren bij elkaar om er samen een 

gezellige avond van te maken. Naast alle leden van CV De Plattevonder zijn ook alle Rotten en 

Rottinnen van harte welkom. Heb je zin in een gezellig avondje uit? Kom dan naar Hotel 

Centraal in Someren op 1 december a.s., aanvang 20.30 uur.  

 

Kaartverkoop Zanikavonden 

Op 13 december om 19:00 uur start de kaartverkoop voor de zanikavonden. Locatie: De Einder. 

Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Houd daarvoor onze Social Media in de 

gaten. 
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PROGRAMMA EVA DECEMBER 

 

WOENSDAG 12 DECEMBER KERSTWORKSHOP 

Op deze avond staat de traditionele kerstworkshop gepland. 

Leden die zich hiervoor opgegeven hebben krijgen nog bericht. 

Aanvang 20.00 uur  in de kantine van de familie Vereijken aan de Lavallestraat. 

 

WOENSDAG 19 DECEMBER KERSTVIERING 

We beginnen deze avond met een kerstgedachte, waarna we koffie en kerstbrood serveren. 

Voor deze avond hebben we De Pimpernellen uitgenodigd. 

Dit zijn 4 dames uit Volkel die met heel veel plezier Brabantse Humor brengen. 

Dit doen ze in de vorm van sketches en muziek. 

Partners van de leden zijn op deze  avond ook van harte welkom. 

En natuurlijk mag de loterij niet ontbreken. 

Aanvang 19.30 uur in zaal "Jan van Tieskes". 

 

VERSLAG LEZING SLAPEN 14 NOVEMBER 

Ellis van Paassen nam ons deze avond mee in de wereld van de slaap. 

Ze heeft zes jaar lang onderzoek gedaan naar het voorkomen en behandelen van slaapklachten 

in de verslavingszorg. 

We kregen uitleg over slapen en welke stoornissen  er zijn (narcolepsie, slapeloosheid, 

slaapapneu en restless legs) hiervan kregen we ook enkele filmpjes te zien. 

Aan het einde van haar presentatie kregen we nog enkele tips om beter te kunnen slapen. 

-Zorg voor een goed bed en kussen 

-Zorg voor een goede ventilatie in je kamer (niet te warm en niet te koud) 

-'s avonds bedenken wat je de volgende dag moet doen 

-van negatieve gedachten positieve gedachten maken 

-leg pen en papier naast je bed om gedachten op te schrijven als je aan het piekeren bent 

-matig alcoholgebruik en koffie en thee. 

Een heel interessante avond. 
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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 informatie over de volgende onderwerpen: 

− Reactie op de begroting 2019 

− Vergaderdata schaduwraad 2019 

 

 

BEGROTING 2019 

Een nieuwe raadsperiode, een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe coalitie, een nieuw college, en 

zelfs een nieuwe burgemeester. Na vorige jaar is er op dat gebied veel veranderd. De 

verkiezingen zijn voor de Gemeenschapslijst uiterst succesvol verlopen. De grootste fractie 

geworden met nog nooit eerder behaalde 5 zetels. Dat is mooi, en anderzijds legt dat gelijk ook 

een druk op de schouders. Een gezonde druk. We willen graag onze verkiezingsbeloftes 

waarmaken in de komende 4 jaar. En daarom zijn we direct snel aan de slag gegaan, er is geen 

tijd te verliezen. 

Handen uit de mouwen, schouders eronder en de mouwen omhoog!  

Gewoon Doen! 

 

Leefbare en levendige kleine kernen 

De Gemeenschapslijst realiseert zich dat er in deze periode snel stappen moeten worden gezet 

om onze kleine kernen levensvatbaar te houden. Primaire voorzieningen (School, zorg, 

verenigingen en primaire boodschappen) mogen niet verdwijnen. Maar kunnen anderzijds 

alleen blijven bestaan als er voldoende (jonge) mensen gebruik van maken. Daarom moet het 

ook aantrekkelijk blijven om in een kleine kern te wonen. Voldoende woningen en bouwgrond 

is een eerste vereiste. Maar er is veel meer nodig! 

 

Een bruisend centrum voor alle Somerenaren 

Someren-Dorp is het centrum voor alle Somerenaren. Iedereen heeft baat bij een vitaal, sterk, 

geconcentreerd en aantrekkelijk kernwinkelgebied met winkels en horeca. We moeten de slag 

niet verliezen met onze buurtgemeenten. Daarom is haast geboden met de centrumvisie. We 

moeten aan de slag! Het moet anders. Daarbij moeten we onze nostalgische panden en 

karakteristieke wegen niet verloren laten gaan. Doorgaand verkeer moet geweerd worden uit 

alle dorpsharten, en goede en veilige fietsverbindingen tussen onze kernen maar ook van en 

naar Asten hebben daarbij de hoogste prioriteit. Evenals het oplossen van de wateroverlast. 

Voortvarend doorgaan op de ingeslagen weg! 

 

Zorg goed voor mekaar! 

Weerbare jongeren, hulp aan ouderen en ondersteuning aan mantelzorgers. Dat zijn items die 

de Gemeenschapslijst de komende 4 jaar hoog in het vaandel heeft staan. EHBO in het 

onderwijspakket moet een regel worden. En goede faciliteiten voor de nederlandse taal, voor 

zowel nederlanders als nieuwe nederlanders. 

 

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl


23 

 

 

 

 

Verantwoord omgaan met de Financiën 

De laatste jaren hebben we nogal wat ingeteerd op onze reserves. Dat is tegen het zere been van 

de Gemeenschapslijst. We willen weer verantwoord omgaan met deze reserves en zelfs op 

innovatieve wijze, zonder te grote risico’s, deze spaarpot weer laten groeien. Zelf investeren in 

bijvoorbeeld duurzame energie is daar, wat de Gemeenschapslijst betreft, een goed voorbeeld 

van. 

 

Buitengebied 

Het bestemmingsplan buitengebied is een item waar we deze periode verder mee door zullen 

gaan. Op zoek gaan naar een goede mix voor de diverse functies in ons buitengebied: Natuur, 

agraische bedrijvigheid, wonen, recreëren, bedrijvigheid en duurzame energie. We zullen er 

daarnaast strak op toezien dat Someren zich in blijft zetten bij het Rijk voor de verbreding van 

de A67 met geluidsschermen. 

 

Motorcross Lierop, maar ook de andere verenigingen 

Het eerste succes in deze nieuweraadsperiode is geboekt. Motorcross Lierop kan behouden 

blijven! Iets waar wij ons al die tijd sterk voor hebben gemaakt. Nu op naar legalisatie! Ook 

sommige andere verenigingen hebben het lastig. De Gemeenschapslijst vind dat er goed 

gekeken moet worden om onze verengingen en evenementen overeind te houden. Dat is de lijm 

van onze samenleving. 

 

Schaduwraad  

Veel van dit soort onderwerpen worden vrijwel maandelijks tijdens onze 

Schaduwraadbijeenkomst besproken, net als tal van andere 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 Maandag(!) 3 december en op dinsdag 15 januari 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      
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Brabanders hebben goede kennis over antibioticaresistentie 
 

Uit onderzoek van de drie Brabantse GGD’en blijkt dat Brabanders goed op de hoogte 

zijn over het gebruik van antibiotica. Eén op de vijf Brabanders is dit jaar begonnen met 

een antibioticakuur. 96% van de Brabanders die is begonnen met een kuur, maakt deze 

ook af. Daarnaast blijken de bijna 11.000 ondervraagde Brabanders veel kennis te 

hebben over antibioticaresistentie. Zo weet 94% dat er bacteriën bestaan die ongevoelig 

zijn voor antibiotica en weet 89% dat iedereen resistente bacteriën bij zich kan dragen.  

 

41% van de respondenten weet niet dat antibiotica geen virussen maar bacteriën doden. Bij een 

virusinfectie heeft het dan ook geen zin om een antibioticakuur te gebruiken. Ook is minder 

bekend hoe resistente bacteriën worden overgedragen en hoe antibioticaresistentie voorkomen 

kan worden. Met de rest van de kennis over antibioticagebruik zit het wel goed, de meeste 

respondenten wisten dat je een kuur niet mag stopppen als je je beter voelt, dat een kuur niet 

werkt bij griep of verkoudheid en dat alleen een arts kan beoordelen of je antibiotica nodig 

hebt.  

 

Wat is antibioticaresistentie? 

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms 

zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij teveel of onjuist gebruik van 

antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor 

zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals 

blaasontsteking of genezing van een knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden. Wilt u 

meer weten over antibiotica resistentie? Ga naar www.daarwordtiedereenbetervan.nl.  

 

Filmfestival ‘Bacteriën in Beeld; wat als antibiotica niet meer werken’ 

Op zondag 18 november is het European Antibiotic Awareness Day, de afsluiting van de 

Antibiotic Awareness Week. In deze week wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan het 

groeiende probleem van antibiotica resistentie. Om dit onderwerp toegankelijk te maken voor 

een breed publiek organiseren het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie Noord-Brabant, 

het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN) en het Limburgs 

Infectiepreventie en ABR Zorgnetwerk (LINK) in samenwerking met filmhuis Natlab in 

Eindhoven op 18 november het filmfestival ‘Bacteriën in Beeld; wat als antibiotica niet meer 

werken’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.daarwordtiedereenbetervan.nl/
https://www.natlab.nl/programma/themas/64/Bacterien_in_Beeld/
https://www.natlab.nl/programma/themas/64/Bacterien_in_Beeld/

