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Nummer 2 

Februari 2019 

  
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 februari   

Daarna 21 maart, 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:  NL 06 RABO 01480.28.349 
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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 

Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315 0493-691415 

         

 

NIEUWE TARIEVEN MISINTENTIES 

Misintenties: €12,50 per naam. Iedere extra naam is € 2,50 tot een maximum van 4 namen. 

Voor overige tarieven zie de website:  www.rkfranciscus.nl 

 

Vanwege bewoning van de pastorie de misintenties voortaan in de brievenbus 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 Pastoor Pieter Scheepers in de gildekapel. 

Afspraken rondom de doop worden rechtstreeks met de pastoor gemaakt: 0493-691315.  

pastoorscheepers@rkfranciscus.nl 

 

    

HUWELIJKEN 

Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Pastoor Scheepers:  

0493-691315 pastoorscheepers@rkfranciscus.nl 

Wil men trouwen in de Lambertuskerk te Someren dan maakt men een afspraak met Kapelaan 

van Overbeek: 0493-691415 harold.van.overbeek@hetnet.nl  

 

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. ( koor, muziek, organist, acolieten enz.) De 

collecte is altijd bestemd voor de parochie. Uit de collecte van de uitvaart worden 6 missen 

gedaan namens de parochie, u kunt deze zelf opgeven. 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:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
mailto:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
mailto:harold.van.overbeek@hetnet.nl
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Beste dorpsgenoten 

 

Hebben jullie ook zo genoten. Van de kerststal en van de lichtjesroute. Het wordt elk jaar 

mooier en het wordt elk jaar drukker. En we krijgen m.b.t. de lichtjesroute navolging in andere 

dorpen. Zo zag ik dat er in Liessel en in Neerkant ook een lichtjesroute wordt gehouden. Dit 

kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen. Hoe meer saamhorigheid en warmte met elkaar, 

hoe liever we het hebben. Dit is zo belangrijk, zeker in een tijd waarin polarisatie steeds meer 

de kop op steekt en het lijkt of het iedereen met elkaar oneens is. Bij onze lichtjesroute bleek 

dat het ook anders kan. Gezelligheid, begrip en oog voor elkaar is zo belangrijk en geeft je een 

goed gevoel. 

De lichtjesroute werd geopend door onze burgemeester, mevrouw Blok. Zij was samen met de 

wethouders naar D’end gekomen om de sfeer ook eens mee te maken en genoten van onze 

prachtige route.  

Dit jaar was de kerstman helemaal uit Lapland gekomen  en was al snel de beste vriend van de 

kinderen van ons dorp. De kinderen hadden weer allemaal, onder leiding van de mensen van 

het jeugdvakantiewerk, een prachtige lampion gemaakt. 

Ons dorp zag er mooi uit. Ons Einderplein was het begin en eindpunt van de route. Daar waren 

optredens van gospelkoor Orinoco en dansgroep Delight en waren er gratis wafels met 

slagroom, chocomel, glühwein en koffie en thee. Onderweg was volop muziek van onze 

harmonie, de strakke kettingband en ons kinderkoor “de dauwdruppeltjes”. Er was een levende 

kerststal en overal stonden vuurkorven. De speeltuin en onze pastorietuin zagen er prachtig uit. 

Kortom, we hebben genoten van u en u van elkaar. Dank daarvoor.  

Waar wij ook van genoten hebben is van onze kerststal. U bent er weer massaal naar toe 

gekomen. Dat was goed om te zien en geeft een fijn gevoel en een stimulans aan onze vele 

vrijwilligers die zich daar voor inzetten, want zonder hen zijn we niks. 

Lieve mensen, bedankt voor het lezen van dit stukje en maak er een gezellig jaar van, 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

p.s. De lichtjesroute is een samenwerkingsverband tussen onze stichting, de dorpsraad en de 

vele vrijwilligers. 
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Boekspot De Einder 

Boekspot De Einder is een boekenkast van, voor en door de inwoners van Someren-Eind.  

Boekspots zijn kasten in scholen, theaters, verzorgingshuizen, bedrijven en horeca waar je 

boeken kunt delen met anderen.  

 

Met boeken in een Boekspot kunnen bewoners van Someren-Eind iemand blij maken. En je 

maakt jezelf blij door een ander boek mee te nemen.  Heb je mooie romans, thrillers, 

waargebeurde verhalen, jeugdboeken of platenboeken dan kun je deze plaatsen in de 

boekenkast van de Boekspot.  

Om gebruik te maken van de Boekspot hoef je geen lid te zijn van de bibliotheek.  

Ben je op zoek naar een specifiek boek dan kun je terecht in de bibliotheek van Someren of in 

één van de andere locaties van Bibliotheek Helmond-Peel; Asten, Deurne of Helmond.  

Hiervoor heb je wel een lidmaatschap nodig.  

 

Voor informatie over de “Boekspot De Einder”  neem contact op met: 

Jet van Lierop 

jet.ton@hotmail.com   

Telefoon: [06-53722530]          

        

Openingstijden De Einder: 

Maandag t/m vrijdag: de gehele dag. 

In het weekend als er een activiteit plaats vindt. 

 

Kijk op de website; www.boekspots.nl voor andere Boekspots. 

 

Contact persoon vanuit de bibliotheek is Rita Meulendijks. 

ritameulendijks@bibliothekhelmondpeel.nl 

 

De Bibliotheek en de Boekspot wensen u veel leesplezier! 

 

 

 
  

 

 

PROGRAMMA EVA FEBRUARI 

In principe hebben we op woensdag 20 februari een verrassingsavond. 

We hebben de leden om ideeën gevraagd en misschien wordt een idee uitgevoerd. Nadere 

gegevens volgen nog. 

 

VERSLAG FILMAVOND WOENSDAG 16 JANUARI 

Met een 40 tal leden gingen we deze avond naar de Ruchte. 

Met ons kaartje en een consumptiemunt en tissue konden we gaan genieten van een mooie 

Italiaanse vakantiefilm. 

Na de film hebben we gezellig bij gekletst in de foyer. 

 

mailto:Jet.ton@hotmail.com
http://www.boekspots.nl/
mailto:ritameulendijks@bibliothekhelmondpeel.nl
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De Dorpsondersteuner 

 

Als dorpsondersteuner probeer ik zoveel mogelijk mensen te helpen die een vraag hebben. 

Daarnaast zet ik me naast vele anderen in om het dorp leefbaar te houden. Wat hebben we al, 

wat doen we al, wat missen we, weten we wel wat er allemaal is?!  

Mocht iemand vragen of ideeën hebben dan hoor ik dat graag! 

 

Koud, binnen, alleen? 

Krijg je al de bibbers als je aan de komende winterperiode denkt? Meer binnen, vaker alleen, 

misschien zelfs een beetje eenzaam? Ik kan misschien helpen om dit een beetje minder te 

maken. Laat het me weten.  

 

Website Someren-Eind 

Kijk je ook wel eens op de website www.someren-eind.nl ? Hier vind je de lokale gegevens van 

verenigingen en voorzieningen in ’t Eind. Mis je gegevens? Laat het weten. 

 

Klik & Tik Cursus Internet Bibliotheek Someren 

Beginnerscursus internet, verzorgd door medewerkers van Bibliotheek Someren. Het internet is 

voor iedereen. Wil je starten met internet, maar weet je niet goed hoe dat werkt? Volg dan de 

basiscursus internet van Klik & Tik in de Bibliotheek. Stap voor stap ga je het internet op en 

ontdek je hoe dit werkt. 

Voor deze gratis cursus kun je je aanmelden: activiteiten@bibliotheekhelmondpeel.nl of via 

Bibliotheek Someren 0493-492828. 

Je kunt wekelijks starten met de cursus, je werkt zelfstandig en in eigen tempo aan de computer 

van de Bibliotheek. Wanneer je hulp nodig hebt word je geholpen door de medewerkers van de 

Bibliotheek. Iedere maandag van 10.30 tot 12.00 uur.  

 

Digiwijzer Spreekuur Bibliotheek Someren 

Een gratis inloopspreekuur voor al je digitale vragen verzorgd door medewerkers Bibliotheek.  

Voor vragen over e-books, e-readers, tablets of het internet.  

Iedere maandag van 18.00 tot 19.00 uur.  

 

Voorlezen op de 1ste woensdag van de maand 

In bibliotheek Someren is er op de 1ste woensdag van de maand voorlezen voor kinderen van 3 

tot 7 jaar. Kom je ook? Komende keren zijn 6 februari en 3 april.  

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer kun je contact 

met me opnemen. Mijn hulp is gratis. 

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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Samen zoeken we de grens op!   

 

 

Wat: Thema-avond Drank & Drugs 

Voor wie: Groep 8, Klassen 1,2 & 3 en hun ouders/medeopvoeders uit Someren-Eind en 

Someren-Heide 

Wanneer: dinsdag 26 februari van 19.00 tot 21.00 uur 

Opgave: Via de dorpsondersteuners 

Cindy Manders Dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

Judith Bleekman Dorpsondersteuning@someren-heide.nl 

 

Programma Drank & Drugs 

 

Met de ouders en medeopvoeders: 

Gesprek met Komokus, Heise Bierfesten, Zum Schluss en Bureau Halt 

Interview met moeder van Renate van de Burgt 

Door Helder Theater en Novadic Kentron 

 

Met groep 8 en klas 1: 

Drietal krachtige workshops: Fysiek, Fun en Informatief 

Door Onis jongerenwerk en leerkrachten de Vonder en St. Jozef 

 

Met klas 2 en 3: 

Workshop Concept film maken met thema alcohol 

Door de Peelpioniers en leerkracht Varendonck College 

 

Gezamenlijke afsluiting: 

Waar kan ik als kind, puber, ouder, medeopvoeder of als mens terecht? 

Gezins-en jongerencoaches, Bureau Halt, GGD, Wijkagent 

 

Voor vragen neem contact op met de dorpsondersteuners: 

Judith Bleekman   06-40434350 

Cindy Manders 06-19221188 

Deze avond is het initiatief van de Dorpsraad Someren-Eind en het Dorpsoverleg Someren-

Heide.  

 

 

               
 

mailto:Dorpsondersteuner@someren-eind.nl
mailto:Dorpsondersteuning@someren-heide.nl
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Het verenigingsleven in Someren-Eind en Sluis 13 in 2030 

De 2e verenigingsavond wordt georganiseerd op woensdag 13 februari in de kantine van 

voetbalvereniging SSE. Aanvang 19.30 uur.  

De avond wordt weer begeleid door Robert Bukkems.  

Op deze avond gaan we specifieker in op een aantal onderwerpen zoals: 

• het aan tafel brengen van verenigingen die dezelfde raakvlakken hebben bijvoorbeeld 

op het gebied van jeugd, sport, amusement, maar ook de samenwerking tussen 

buurtverenigingen  

• oprichting van een vrijwilligerspool  

• samenstelling van een "denktank" 

 

Als jouw vereniging verhinderd was op de eerste avond en wel op 13 februari 

erbij wilt zijn, stuur dan een mail naar dorpsraad@someren-eind.nl  

 

Namens de dorpsraad 

Twan van de Moosdijk en Hans Looijmans 

 

 

Tips voor omgang met dementie                                               

 

 

Wanneer uw naaste dementie heeft, is het belangrijk om op een goede manier met deze 

ziekte om te gaan. Hoe kunt u de persoon met dementie het beste benaderen? Hoe kunt u 

omgaan met dementie? En wat kunt u beter niet doen? Wij zetten een aantal tips voor u 

op een rij. 

 

Kom in beweging. Zoek naar een manier die uw naaste prettig vindt. Gaat u liever niet 

wandelen? Dan kunt u misschien samen tuinieren. Een beeld is voor uw naaste herkenbaarder 

dan  woorden. Beelden van vroeger zijn beter herkenbaar dan beelden van nu. 

Plan regelmatige rustmomenten in op de dag. Zo kan uw naaste even tot rust komen en prikkels 

en informatie verwerken. 

Stimuleer meerdere zintuigen. Laat uw naaste dingen ruiken of aanraken als u het ergens over 

heeft. Hierdoor zal de persoon met dementie beter begrijpen wat u bedoelt of wat iets is. 

Trek de aandacht wanneer u iets wilt zeggen. Leg bijvoorbeeld even uw hand op de arm van uw 

naaste en maak oogcontact. 

Praat in korte zinnen. Gebruik in elke zin maar één boodschap. En wacht even totdat uw naaste 

de tekst heeft verwerkt. 

Lach met elkaar en gebruik humor. 

Hang een duidelijke kalender en klok op. Stimuleer uw naaste om klok te kijken en 

gebeurtenissen af te strepen zodra ze hebben plaatsgevonden. 

Zorg voor structuur: een duidelijke dagindeling geeft de persoon met dementie houvast. 
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11 februari KRANTENVERKOOP 

Op zaterdag 9 en maandagavond 11 februari zullen vrijwilligers van onze vereniging langs de 

deur komen om de carnavalskrant editie 2019 te verkopen. De krant kost € 1,50. Mocht u niet 

thuis zijn, dan is de krant daarna alsnog te koop bij Majori aan de Boerenkamplaan 115a. 

 

17 februari JEUGDPRINSENRECEPTIE 

Op zondag 17 februari 2019 zal in gemeenschapshuis De Einder de jeugdprinsenreceptie van 

Jeugdprinses Janne en Jeugdvorst Stan worden gehouden. De receptie begint om 14.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom om op deze receptie aanwezig te zijn. 

 

19 februari KOM IN DE LOODS 

Op dinsdag 19 februari wordt de KOM IN DE LOODS avond georganiseerd. 

Tussen 19:00 en 21.00 uur is iedereen van harte welkom op de bouwlocaties om kennis te 

maken met de creaties voor de Dendse optocht. Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor 

de precieze locaties. 

 

AANMELDEN OPTOCHT 

Aanmelden voor de optocht kan nog tot 21 februari. Je vindt het inschrijfformulier digitaal op 

onze website: www.cvdeplattevonder.nl  

Meer informatie omtrent de optocht en het aanmelden is op te vragen via de mail: 

optocht@cvdeplattevonder.nl 

 

23 februari PRINSENRECEPTIE 

Wij willen u van harte uitnodigen op de receptie van Prins Carl d’n Urste en Prinses Tessa van 

CV De Plattevonder. Deze receptie wordt gehouden op zaterdag 23 februari in Partycentrum de 

Platte Vonder aan de Nieuwendijk in Someren-Eind vanaf 18.00 uur. U kunt ons prinsenpaar 

dan persoonlijk feliciteren.  

Uiteraard zijn d'Einder Muzikanten ook weer van de partij om deze avond muzikaal te 

begeleiden. Tijdens deze avond is ook tijd gereserveerd voor andere carnavalsverenigingen uit 

de buurt. Na afloop van de receptie is er groots carnavalsfeest. De entree is gratis. 

http://www.cvdeplattevonder.nl/
mailto:optocht@cvdeplattevonder.nl
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Foto-Aktie 

Ook dit jaar is er weer de foto-aktie. Stuur dus je foto’s in: van de optocht, de kindermiddag of 

het Prinsenbal, maar ook van het bouwen aan de optochtcreatie of het maken van de kostuums 

….het mag allemaal, als het maar met carnaval in Dend te maken heeft. 

 

De mooiste foto’s worden gepubliceerd op onze websites/social media. Maar het is sowieso tof 

om je foto’s te delen met alle Rotten en Rottinnen. Dus stuur in die foto’s: 

 

Per e-mail:   cvdeplattevonder@gmail.com 

Via WhatsApp:   06-48773160 

 

De voorwaarden van de foto-aktie staan op onze website www.cvdeplattevonder.nl 

 

Carnavalsprogramma 2019 

Het carnavalsprogramma staat in de volgende editie van Samen ’t Eind, maar ook op de 

website.  

 

Carnavalsmis: vanwege de gezamenlijke viering in de Lambertuskerk in Someren op vrijdag 1 

maart, zal de carnavalsmis op zaterdag komen te vervallen. 

 

 

 

 

mailto:cvdeplattevonder@gmail.com
http://www.cvdeplattevonder.nl/
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2019 

Jeugdcarnaval in De Einder 
Jij wilt er toch ook graag bij zijn !!! 

 

CARNAVAL 
 

Tieneravond 
vrijdag 22 februari 2019 van 19:30 tot 22:00 uur 

Met medewerking van DJ Rob 
- Optredens van dansgroep D-Light en de Dend’s marietjes 

- Verkiezing leukste/mooiste verklede jongen en meisje 

Voor de jeugd vanaf groep 5 tot en met 15 jaar 
 

Kindermiddag 
 zondag 24 februari 2019 van 14:00 tot 17:00 uur 
Met medewerking van DJ Rob 

- Optredens van dansgroep D-Light en de Dend’s marietjes 

- Verkiezing leukste/mooiste verklede jongen en meisje 

- Ballonnenclown Dirk 

Voor kinderen tot en met groep 4 (en hun ouders) 
  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   

Op beide dagen bezoek van Prins Carl I, Prinses Tessa, Vorst Martijn, 

Vorstin Kristel, Jeugdprinses Janne I, Jeugdvorst Stan en de Jeugdraad van 

Elf! 
 

Deze activiteiten zijn gratis. De kinderen krijgen een gratis consumptiebon bij binnenkomst. 
 

 

Spuitserpentine en stiften worden niet toegelaten! 
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    Muziekvereniging Juliana 
 

 

 

 

 

 

Maestro en Oeps! 

 

Muziekvereniging Juliana heeft met Maestro en Oeps! de eerste twee activiteiten van het 

jubileumjaar 2019 er op zitten. Twee zeer geslaagde evenementen, waarbij we veel publiek 

mochten verwelkomen. Muziekvereniging Juliana wil iedereen die er was en ook iedereen die 

heeft mee geholpen om dit alles tot een groot succes te maken nogmaals heel hartelijk 

bedanken! In 2019, het jaar van ons 100-jarig bestaan, kunt u nog van alles van ons 

verwachten. Hierover binnenkort meer! 

 

 

 

d’Einder Muzikanten en het Houdoe-lied 

 

Hoe zit het nou met dat Houdoe-lied? Dat was de vraag die we de 

afgelopen dagen verschillende keren kregen. Nou het zit zo. 

Taalvirtuoos Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel schreef een tekst, maar 

kon hier zelf de muziek niet bij verzinnen. Dus zette hij de tekst op 

Facebook met daarbij de oproep dat iedereen, die muzikaal genoeg 

was om een melodie te maken, hiermee aan de slag kon. Onze vaste arrangeur Sjef Wijnen 

pikte dit razendsnel op en maakte een pakkende carnavalsmelodie onder deze tekst. Het 

Schlagerduo Rudi und Carrell werd bereid gevonden om de zangpartij voor hun rekening te 

nemen.  

Tijdens de twee weekenden dat Muziekvereniging Juliana met Maestro en Oeps! de eerste 

festiviteiten van het 100-jarig bestaan vierde, was de groentehal van Van den Einde aan de 

Nieuwendijk compleet ingericht als feestzaal met podium, geluid- en lichtinstallatie. De 

perfecte locatie voor de opnames van het nummer in audiovorm, maar later op de dag ook voor 

een videoclip samen met CV De Plattevonder met Prins Carl d’n Uurste en z’n gevolg en het 

publiek dat speciaal voor deze gelegenheid nog even was gebleven. 

Inmiddels staat de clip op Youtube (zoek maar op “eindermuzikanten” of “rudi und carrell”) en 

is hij te vinden op onze Facebookpagina. Als de clip veel bekeken wordt vloeit er wellicht nog 

iets moois uit voort. Op maandagavond 18 februari zijn we namelijk uitgenodigd bij de 

presentatie van het boek “Houdoe” van Wim Daniëls en dan wordt ook de beste muzikale 

vertolking van zijn tekst gekozen. De winnaar mag optreden tijdens Drie Uurkes Vooraf van 

Omroep Brabant. Dus kijken, delen en liken maar, alvast bedankt! 

 

 

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

www.muziekverenigingjuliana.nl 

 
 

 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Muziekvereniging Juliana – voorheen Fanfare – later – Harmonie. 

 

Zoals U weet is de parochie van Someren-Eind gesticht in 1878 en hield in het begin nog steeds 

de naam Nieuwe Parochie. 

Someren-Eind was toen nog het gedeelte van Someren vanaf ongeveer de splitsing Dorpsstraat-

Keizerstraat-Boerenkamplaan tot aan de brug van Half Twaalf en Sluis 12. 

Someren bestond vroeger uit twee ‘grote’ kernen, Slieven in ’t noorden, waar toen nog de kerk 

lag en waar nog steeds het Protestantse kerkhof ligt, en Einderschoot in zuidelijke richting. 

Vooral op Einderschoot werden in 1700 en 1800 veel kleine boerderijtjes gebouwd en kreeg de 

buurt de naam van Someren-Eind. 

Er kwamen zo veel nieuwe mensen wonen dat pastoor van den Eijnde uit Someren-Dorp het 

nodig vond om in die zuidelijke richting een nieuwe parochie te stichten.  

Hij vond dat de bewoners daarvan zo ver van de kerk woonden dat hij ze daar nauwelijks naar 

toe zag komen. 

In eerste instantie werd gedacht om de kerk te bouwen op de hoek van de Brugstraat en de 

tegenwoordige Boerenkamplaan maar tenslotte werd de keuze toch bepaald op de Nieuwendijk 

omdat daar veel uitbreidingsmogelijkheden kwamen voor de landbouw. 

In de beginperiode van de Nieuwe Parochie waren er nog geen verenigingen, alleen een 

kerkkoor want in de kerk moest gezongen worden en enkele kaartclubs in het café. 

Als er muziek gemaakt moest worden werd fanfare Someren’s Lust uitgenodigd en daarom 

kwamen er spoedig stemmen op om zelf een fanfare op te richten. 

Maar ja, dat kost geld en dat was er niet. 

Maar omdat er in de buurt nergens een winkel was werd er een coöperatieve winkel , een 

clubswinkel,opgericht in het huis van PJ Lemmen, waar nu ongeveer Wim Verrijt woont, en uit 

de winst van die winkel zouden instrumenten kunnen worden gekocht en een fanfare worden 

opgericht.  

Maar de winst uit die winkel viel bitter tegen. De meeste mensen hadden een eigen tuin, met 

eigen groente – eigen koeien en varkens – eigen aardappels en noem maar op. 

Er werd alleen maar suiker en ‘koloniale waren’ verkocht. 

Met het beetje geld werden in Asten van een opgehouden Gilde wat spullen gekocht, een oude 

trom – een paar hellebaarden – ’n oud geweer, en daarvan werd in 1895 een Gilde opgericht, 

Gilde St.Lambertus – schutterij Wilhelmina. 

Dat was toen gehuisvest in café Deerns, later Frans Lomans sr. in het oude Eind dus. 

Maar de drang naar een eigen fanfare bleef leven en in 1919 was het zo ver. 

De koppen werden bij elkaar geschoven en het muziekgezelschap kwam er. 

In 1919. 

Op 30 april 1909 was er een jong prinsesje geboren, Juliana, en men besloot om de nieuwe 

muziekvereniging naar haar te noemen, Fanfare Juliana, later Harmonie Juliana. 

Ik ga hier niet verder op in want ik denk dat we in de loop van 2019 nog veel van deze 

muziekvereniging zullen horen. 

In ieder geval proficiat en een succesvol jaar toewensend. 

                                                                                              

Remy Lammers. 
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Er zelf op uit met AutoMaatje 

 

Sinds november 2018 vervoeren AutoMaatjes van Onis Welzijn minder mobiele plaatsgenoten 

uit Asten en Someren. Minder mobiel zijn kent veel vormen. Ons uitgangspunt is dat je minder 

mobiel bent, als je niet altijd meer daar kunt komen waar je graag zou willen zijn. Het aantal 

mensen dat gebruik wil maken van AutoMaatje is groot, het voorziet duidelijk in een behoefte. 

Met name de persoonlijke begeleiding van deur tot deur en het sociale contact ervaren mensen 

als heel plezierig.  

 

In de ruim twee maanden dat AutoMaatje bestaat, hebben 30 vrijwilligers inmiddels zo’n 100 

ritten gereden, voor 37 unieke deelnemers. Dit varieert van een afspraak in het ziekenhuis, op 

de koffie bij een dierbare, een wekelijks bezoekje aan de kapper of de kaartclub tot het aaien 

van eigen pony’s. De reacties van zowel deelnemers als chauffeurs zijn hartverwarmend. 

 

AutoMaatje is een vervoersservice. Je betaalt een vergoeding van €0,30 per km voor vervoer 

naar plaatsen waar je moet zijn, maar nadrukkelijk ook naar daar waar je graag wilt zijn. Om 

die dingen te kunnen (blijven) doen die het leven kleur geven.  

 

Ook een rit aanvragen met AutoMaatje? 

Vraag die dan minimaal 2 werkdagen van tevoren aan op 0493-441266.  

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 

 

 

                 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. Met deze keer: 

- De Afvalkalender 

 

De Afvalkalender 

Afgelopen december kregen wij het bericht dat er geen papieren afvalkalender meer zou komen 

vanaf 2019. Dit had mede te maken met de keuze van de nieuwe afvalinzamelaar, die deze 

dienst niet aanbood. Een kalender die tot dan toe ieder jaar huis aan huis werd verspreid. Wij 

hoorden en lazen over het onbegrip en de onvrede over deze keuze en dachten dat we hier snel 

iets aan moesten doen. Erg veel mensen hechten waarde aan een op dik papier gedrukte kaart. 

Niet iedereen, met name de ouderen, is immers elke dag digitaal of gebruikt een tablet of 

telefoon met een gedownloade app. En ook de op krantenpapier gedrukte versie in het 

weekblad ‘t Contact bereikt niet iedereen of kan niet op ieders goedkeuring rekenen. Daarom 

hebben we als fractie dit op eigen initiatief georganiseerd en onder ons motto ‘Gewoon Doen!’ 

op korte termijn gerealiseerd. Een signaal oppikken en oppakken! Dit met als resultaat dat er op 

de eerste dag van het nieuwe jaar in totaal 2500 exemplaren verdeeld lagen over de 

verschillende supermarkten in onze gemeente. De actie werd gewaardeerd zo bleek. Binnen een 

aantal dagen waren de 2500 stuks weg en hebben we nog eens 2500 exemplaren laten 

bijdrukken. Namens de Gemeenschapslijst wensen wij iedereen een opgeruimd 2019! 

Uiteindelijk kreeg de “afvalkalender” nog wel een staartje, omdat onze wethouder 

Schoolmeesters twee berichtjes op facebook deelde over de Gemeenschapslijstafvalkalender. 

Dat was niet handig, het was immers het college waar hij van deel uit maak, dat de 

inschattingsfout maakte om de afvalkalender op papier af te schaffen. Voor het delen op 

facebook heeft wethouder Schoolmeesters zijn excuses aangeboden. Hij had er niet goed 

genoeg over nagedacht. 

De actie van de Gemeenschapslijst heeft er wel toe geleid dat er volgend jaar weer gewoon een 

afvalkalender op papier uitgegeven zal worden. 

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 5 februari en op 12 maart 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 

 

Voor reacties:   Informatiebulletin febbruari 2019 

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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Een dierbare verliezen door zelfdoding is zeer ingrijpend voor de nabestaanden.  Naast het 
intense verdriet en de ‘waarom-vraag’ zijn er vaak gevoelens van boosheid en schaamte. 
Nabestaanden vinden het dikwijls moeilijk om over de zelfdoding te praten. Ook ondervinden 
zij vaak onbegrip of ontwijkend gedrag van de mensen in hun omgeving. 
Om meer aandacht te vragen voor de moeilijke situatie van nabestaanden na een zelfdoding 
nodigen we u uit voor de voorstelling “Oploskoffie” van theatermaakster Eva Nagel. 
 

 "Oploskoffie" een muziektheatervoorstelling over zelfdoding in de familie. 
  
Wat doe je als je zus suïcide pleegt? Hebben we de dood nodig als oplossing om het leven te 
begrijpen? In deze voorstelling neemt Anna je mee op haar reis in het willen begrijpen van en 
betekenis geven aan de zelfdoding van haar zus. 
Deze voorstelling wordt georganiseerd door Indigo Brabant. De afdeling Preventie van Indigo 
Brabant biedt ondersteuning aan familieleden en naastbetrokkenen van mensen die suïcide 
hebben gepleegd of daartoe een poging hebben gedaan. 
 
Dinsdag 5 februari, Plaats: Cacaofabriek, Helmond, Aanvang: 19.30 uur, ticketprijs: € 7,50   
tickets zijn verkrijgbaar bij de Cacaofabriek: www.cacaofabriek.nl, wees er snel bij! 
 

Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 

0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar 
 

 
 

http://www.cacaofabriek.nl/

