Nummer 3
Maart 2019

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 maart
Daarna 18 april, 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
Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Pastorie Nieuwendijk 37
5712 EJ Someren-Eind
Bank: NL14RABO01480.09.484
Email: past.eind.37@hetnet.nl
Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315

De pastorie is dagelijks
bereikbaar op telefoonnr.
0493-491315 ( is doorgeschakeld naar Nelly van
Houts)
Kapelaan van Overbeek
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 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
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

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.
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OPENINGSTIJDEN KERKHOF
Zomer 9.00 - 20.00 uur.
Winter 9.00 - 17.00 uur.
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: 0493691315 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

Een dagje de handen uit de mouwen tijdens NLDOET
Wil je een dagje de handen uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging, of
zorginstelling? Doe dan op 15 en 16 maart mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Alleen, met je buren, collega’s of vrienden, alles is mogelijk. Je helpt een
vereniging verder met het klaren van een klus en het is heel erg leuk om te doen. Nieuwsgierig?
Kijk voor een klus bij jullie in de buurt op www.nldoet.nl en meld je daar aan. Dan krijg je
vanzelf bericht van de organisatie.
Meer weten, contact Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden (0493) 44 12 56 of
c.vaneijden@oniswezijn.nl
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CARNAVALSMIS
Op verzoek van de parochie sluiten wij aan bij de gezamenlijke carnavalsviering op vrijdag 1
maart om 18:30 uur in de Lambertuskerk te Someren. Dit houdt in dat er op zaterdag geen
Carnavalsmis zal zijn, maar wel een gewone dienst om 18:00 uur. Deze vindt in overleg met de
locatieraad en pastoor Scheepers plaats boven in de Einder. De verdieping is bereikbaar met de
lift.
ZATERDAG 2 MAART DÉBUT BAL
Op zaterdag 2 maart wordt voor het eerst het
Début Bal gehouden bij Komokus. Deze
middagactiviteit is speciaal voor de jeugd in
groep 7/8 van de basisschool en klas 1/2 van het
Voortgezet onderwijs: Start de carnaval en neem
je vrienden mee! Het wordt hartstikke gezellig!
Overigens is iedereen welkom tussen 15:00 en
17:00 uur.

ZONDAG 3 MAART OPTOCHT
CV DE PLATTEVONDER
De optocht van De Plattevonder zal op zondag 3 maart a.s.
vanaf 14:11 uur weer door de straten trekken. Op dit moment
zijn de deelnemers druk bezig met het maken van prachtige
bouwsels en worden er ludieke ideeën uitgewerkt. Het belooft
weer een mooie optocht te worden.
ROUTE VAN DE OPTOCHT
Start optocht Einderplein/Nieuwendijk daarna
Boerenkamplaan, Coöperatiestraat, Kampstraat, Nieuwendijk.
Einde op het Einderplein.
De prijsuitreiking is om 19.00 uur in De Einder.

Foto’s mogen gemaild worden naar cvdeplattevonder@gmail.com
(zie Foto-Aktie op www.cvdeplattevonder.nl)
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26 MAART ALGEMENE VERGADERING
Graag nodigen wij iedereen uit voor de Algemene Vergadering van CV De Plattevonder, die
gehouden zal worden op dinsdag 26 maart a.s. Deze vergadering wordt gehouden in de zaal van
café-zaal Jan van Tieskes aan de Nieuwendijk te Someren-Eind en begint om 20.00 uur.
INWISSELEN MUNTEN
Heb je na afloop van een bezoek aan een activiteit in de Einder nog blauwe en of groene
munten van CV De Plattevonder over? Tot 1 april 2019 zijn de munten van CV De
Plattevonder nog inwisselbaar tegen contanten bij de penningmeester: Jack van Leuken,
Vuurdoornstraat 5. Graag vooraf een telefoontje via 06 – 41 36 84 53 indien je de munten wil
gaan inwisselen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma carnavalsdagen 2019
VRIJDAG 1 MAART
18:30u Kerk Someren
20:00u De Ruchte

Gezamenlijke carnavalsviering
Sleuteloverdracht

ZATERDAG 2 MAART
15:00u Komokus
17:15u Het Monumentje
17.30u De Einder

Début Bal
Opening carnaval bij het Monumentje.
Buffet voor de leden

ZONDAG 3 MAART
14:11u Straten Dend
19:00u De Einder

Start van de Plattevonder optocht
Prijsuitreiking van de optocht.

MAANDAG 4 MAART
14:00u PC De Platte Vonder

Dauwkwèke met d’Einder Muzikanten

DINSDAG 5 MAART
11:00u PC De Platte Vonder
15:00u PC De Platte Vonder
19.00u De Einder
22:00u Het Monumentje
22:49u PC De Platte Vonder

Carnavalsbrunch
Kindermiddag
Sluiting jeugdcarnaval
Sluiting carnaval bij het Monumentje.
Sluiting Carnaval 2019. Iedereen is van harte welkom om
de carnaval mee te sluiten.

WE WENSEN ALLE ROTTEN EN ROTTINNEN EEN
GEWELDIGE CARNAVAL!!
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Vonderpark
Februari 2019
Hier een woordje over het Vonderpark.
Voor degene die het nog niet weten, ons park wordt onderhouden door 18 vrijwilligers die
ervoor zorgen dat het park er fraai bij ligt. We zijn dit jaar gestart met een vaste dag in de week
onderhoud te plegen. Elke maandagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur. Het resultaat is
verbluffend. Ons park ziet er fraai en verzorgder uit, complementen!
De vrijwilligers weten dat ze elke maandagmorgen welkom zijn. Via de werkverdeler wordt
ons park onderhouden. Het onderhoud bestaat: schoffelen, blad ruimen, vegen, gazon
verzorgen, heggen knippen en snoeiwerk. Er is natuurlijk ook tijd om een kopje koffie te
drinken.
In het voorjaar en najaar (23 maart en 23 november 2019) doen we groot onderhoud.
Hierin nemen we meteen de inboet mee. Plantvakken worden aangevuld of vernieuwd.
De inboetmaterialen (planten) en bemesting worden door de gemeente geleverd. Ook het
snoeiwerk van de grote bomen wordt door de gemeente uitgevoerd.
2018 heeft ons een geweldig mooi voorjaar gegeven met veel bloemen. Helaas was de zomer
veel te droog. Hierdoor verwachten we veel planten te moeten vervangen. In het voorjaar van
2019 kunnen we zien wat de schade is. We hopen dat onze grote rododendrons weer
uitschieten, zo niet dan worden ze vervangen.
Als "park" hebben we dit jaar voor het eerst mee gedaan met de Rabo clubactie. Dit heeft ons
€524,- opgebracht, hiervoor onze dank. We kunnen dit geld goed gebruiken want onze enigste
inkomstenbron is de vergoeding van de gemeente( zeg maar schoffelgeld).
Dit geld hebben we hard nodig om het hele jaar onze kleine kosten te kunnen betalen. Het
vervangen van gereedschappen of onderhoud hieraan kunnen we hieruit niet bekostigen.
Daarom gaan we ook dit jaar weer mee doen met de Rabo clubactie en hopen op jullie stem te
kunnen rekenen. Verder hebben we dit jaar met medewerking van stichting ONA een
bladblazer en een heggenschaar aangeschaft. Ook hiervoor onze hartelijke dank.
We zijn nu bezig met geldinzameling om in het park een beregeningsinstallatie aan te leggen.
Dit is een grote investering. Als er iemand ook graag mee willen helpen of een financieel
steentje bij wil dragen, u bent van harte welkom.
Namens het parkje
Piet Vinken
0493-495134
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Zondag 17 maart 2019
Dames en tiener kledingbeurs in
Someren – Eind
Einderplein 1
• zomerkleding voor dames en tieners
• vanaf maat xs t/m ???

Afhalen deelnameformulier

(tegen betaling van € 1.50)

Ingang achterkant van het gebouw aan de Lambertusstraat.

Vrijdag

8 maart

18.30 – 19.30

Zaterdag 9 maart

13.00 - 14.00

Inleveren kleding: 15 en 16 maart

Verkoop
Zondag 17 maart

10.30 – 13.00

OPHALEN VAN NIET VERKOCHTE ARTIKELEN EN GELD
Dinsdag

19 maart

18.30 - 19.30

Info: Mien - tel. 06 2354 6353
of ineleenders@hotmail.com
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D’N Boogerd
Hier een woordje over D’N Boogerd.
Iedereen in Someren-Eind kent wel de haakse bocht in de Bennenbroekstaat. Hier ligt een bosje
dat eigendom is van de gemeente. We zijn al even bezig om hier een andere invulling aan te
geven. We zijn nu zover dat we toestemming-vergunning hebben om het met de bewoners van
Someren-Eind te kunnen delen.
We willen dit gebiedje graag inrichten als een boerenfruit boomgaard.

Rond 1900 trof men bij de gemende bedrijven een boeren hoogstamfruit boogerd aan.
Nu is het idee om dit weer terug te krijgen in de Bennenbroekstraat.
Hierboven zie je een schets zoals het nu bedacht is.
We gaan het gebiedje eerst rooien. Daarna wordt het geëgaliseerd. Hierna wordt het ingezaaid
met een bloemenmengsel en blijft het liggen tot de herfst, zodat de grond tot rust kan komen. In
het najaar gaan we verder met het inrichten van d’n Boogerd en worden de fruitbomen, appel,
peer en kers geplant. We hebben gekozen voor de oude traditionele soorten die je hier vroeger
aantrof zoals Sterappel, Brabantse bellefleur, Juttepeer ,Conference, Kweepeer, Mispel en
Mierlose zwarte.
Onder de bomen willen we een oud kruidig Brabants grasmengsel zaaien.
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Het geheel wordt omzoomt met een haag.
Aan de binnenzijde komt een afrastering zodat het grasland begraast kan worden door enkele
schapen. Bij de Diepenhoekseloop komt aan beide zijde een poort voor het tractor verkeer om
daar onderhoud te plegen. Het plan is om hier een zitje te maken zodat ieder die wil hier kan
genieten van het uitzicht op het Summers landschap. De gemeente Someren en het “Summers
landschap” hebben hun goedkeuring en medewerking toegezegd. Inmiddels hebben we enkele
vrijwilligers die van tijd tot tijd graag mee willen helpen om hier weer een mooi stukje
Someren –Eind te maken. Als er mensen zijn die ideeën hebben of ook mee willen helpen meld
je dan even.

Namens D’n Boogerd
Piet en Martien Vinken
06-53936971
06-27122721

BUURTSCHAP SLUIS XIII
HERHALINGSLES HARTREANIMATIE EN AED.

Op dinsdag 16 april 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
e-mail : harriefieny@hotmail.com
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Wandeltocht te Sterksel van Wandelsportvereniging Hermode
op zondag 24 maart 2019
Wandelsportvereniging Hermode uit Someren-Eind organiseert op zondag 24 maart een
wandeltocht die begint bij:
Huize Providentia – Toneelzaal, Albertlaan 19, 6029 PN Sterksel.
Er zijn routes uitgezet over afstanden van 7, 14 en 20 kilometer.
Iedereen kan mee doen met deze wandeltocht. Inschrijven kan bij de startlocatie.
Er is dit jaar ook een rolstoelroute uitgezet. Deelname door rolstoelgebruikers is helemaal
gratis. Wel graag even inschrijven bij het startburo
De starttijd is tussen 09.00 en 12.00 uur. Het inschrijfgeld per tocht bedraagt € 2,00 per persoon
voor wandelaars die zijn aangesloten bij alle erkende wandelsportbonden en € 3,00 per persoon
voor alle anderen en voor rolstoelgebruikers dus gratis.
Uiteraard zal wandelsportvereniging Hermode alles in het werk stellen om alle deelnemers te
laten genieten van de mooie, rustige en natuurlijke omgeving.
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met het volgende telefoonnummer: 06-53323813 of
kijken op www.hermode.nl

Carnaval met d’Einder Muzikanten!
Samen met (onze) Prins Carl d’n Uurste en Prinses Tessa en
CV De Plattevonder trekken d’Einder Muzikanten er de komende
carnavalsdagen weer op uit om overal de stemming er goed in te
blazen!
En dit jaar is de carnavalsmaandag speciaal, want dan organiseren we een nieuw evenement
(waarvan de naam nu waarschijnlijk al via de sociale media bekend is geworden) bij
Partycentrum De Platte Vonder. Van 11:30 uur tot 14:30 uur zullen in het La Place gedeelte
diverse artiesten voorbij komen, waaronder Rudi und Carrell en Toeter Thijs, met tussendoor
regelmatig een miniconcertje van ons zelf natuurlijk. Graag zien wij u dus op
carnavalsmaandag!
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De Dorpsondersteuner
Kennismaken
Als ik bij mensen kom hoor ik nog te vaak dat mensen niet precies weten wat ik doe of wie ik
ben. Graag kom ik een keer op visite, dan weet u precies wat ik mogelijk nu of in de toekomst
voor u kan betekenen. Bel of mail me, dan maken we een afspraak.
Zorgen maken
Maakt u zich zorgen om uzelf of om iemand uit uw omgeving en wilt u graag eens uw verhaal
delen? Ik kom naar u luisteren, wellicht kunnen we iets betekenen.
Cursus ‘omgaan met iemand met de ziekte dementie’
Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en – stoornissen.
Daarom organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg deze cursus. De cursus leert inzien waarom
mensen met deze ziekte zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de
hersenen in het hoofd van iemand die dementeert. Voor deze cursus is aanmelden verplicht.
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 april bij Onis Steunpunt Mantelzorg (0493) 44 12 53.
Data: 9, 16, 23 april - Tijd: 19.30-21.30 uur - Locatie: Onis, Kerkstraat 10, Asten.
Kosten: €10 euro pp.
Doe het zelf maar niet alleen
Wie te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander persoonlijk probleem, gaat in eerste
instantie naar de huisarts of hulpverleners. Maar er zijn ook andere manieren om ondersteuning
te krijgen in het omgaan met je ziekte, probleem of ervaring; praten met lotgenoten. Deze vorm
van ondersteuning noemen we zelfhulp.
Op 28 maart organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg en het Zelfhulp Netwerk een
kennismakingsbijeenkomst. Deze is voor mantelzorgers van mensen met dementie die interesse
hebben voor het opstarten of bezoeken van een groep. Natuurlijk is deze bijeenkomst ook
toegankelijk voor iedereen die meer informatie willen verkrijgen over zelfhulpgroepen en het
deelnemen daaraan.
Aanmelden vóór 14 maart bij Truus van Otterdijk (0493) 44 12 46 . Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen wordt gekeken welk dagdeel de voorkeur heeft. Datum: 28 maart - Tijdstippen:
14.30-16.00 uur of 19.30-21.00 uur - Locatie: De Ruchte, Someren - Kosten: gratis.
Enkele voorbeelden van werkzaamheden van de dorpsondersteuner:
- Ik zou graag meer met mensen in contact komen: De dorpsondersteuner weet wat er lokaal
allemaal leeft en mogelijk is. Samen kijken we wat bij u past.
- Ik ben mantelzorger en het wordt me soms allemaal te veel. De dorpsondersteuner weet welke
organisaties ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Ook kunnen we samen kijken hoe de
zorg geregeld is en of er nog andere mogelijkheden zijn.
- Ik snap niks van die brief die ik ontvangen heb. De dorpsondersteuner helpt u de brief te
begrijpen of verwijst u door naar mensen die daar in gespecialiseerd zijn.
Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen,
financiën, vervoer, etc. kunt u me bellen!
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind t. 06-19221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Dorpsraad: Orgaan voor dialoog.
Sinds een jaar of 4 ben ik lid van de Dorpsraad. Destijds heb ik hier bewust voor gekozen. Mijn
doel was en is om iets voor het Eind te betekenen in het kader van Leefbaarheid terwijl het
orgaan los staat van de politiek.
Mijn ervaring zegt: missie geslaagd. Wat kunnen we samen veel als we de dialoog aangaan. Of
dit nu gaat over wandelroutes, verkeersveiligheid, alcohol en drugs, de kermis of dementie,
alles pakken we aan als het leeft en het iemand van de vertegenwoordigers van de Dorpsraad
boeit. Dus alles voor jong en oud kan aandacht krijgen bij ons.
Om op te merken wat er zoal in het dorp leeft, is het belangrijk om dorpsgenoten met
verschillende karakters, passie, vaardigheden, leeftijd en geslacht in onze raad te hebben. Pas
dan kun je echt de ogen en oren van Someren Eind zijn en blijven. Doordat de
dorpsondersteuner Cindy Peeters ook samen met ons optrekt, kunnen we zaken in het kader van
Leefbaarheid zowel voor groepen als voor een individu aandacht geven.
Onlangs hadden we 2 bijeenkomsten met afgevaardigden van de verenigingen. Het waren 2
goede bijeenkomsten waar de krachtvan Someren Eind, namelijk “de schouders er onder” weer
duidelijk naar voren kwam. Helaas hoorden we daar dat de Dorpsraad niet bekend genoeg is. Er
werd al gesuggereerd dat we de naam moesten veranderen, omdat het wat “politiek-achtig”
klinkt.
We zijn daar nog niet zo zeker van. Een naam kan belangrijk zijn, maar de mensen die de
Dorpsraad vertegenwoordigen moeten het doen. We willen zichtbaar zijn en graag de dialoog
aangaan. Iedereen is ook welkom op onze vergadering op de 3e maandag van de maand. Je mag
komen luisteren, iets bespreekbaar maken, of een stage lopen of de dorpsraad iets voor jou kan
zijn.
Wij halen er voldoening uit, hebben samen plezier, doen iets voor ons mooie Someren Eind en
worden er zelf ook nog wijzer van. Het is goed voor je persoonlijke ontwikkelingen. Mooi
toch?
Via onderstaande link kom je op de site van de Dorpsraad.
Hier kun je onder andere zien, wie allemaal de Dorpsraad vertegenwoordigt.
https://someren-eind.nl/dorpsraad
Wil je me persoonlijk spreken over de Dorpsraad, dan mag je me altijd bellen of mailen.
Mob: 06-15851858
Mail: tmoosdijk@gmail.com
Met vriendelijke groet
Twan van de Moosdijk.
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Koningsdag 2019
SAVE THE DATE
Versierde fietstocht
Groep 0 t/m 4

LEVEND
GANZENBORD
Groep 5 t/m 8
JIJ

KRAAK

DE CODE?

Verdere informatie volgt
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PROGRAMMA EVA MAART 2019
DINSDAG 26 MAART EXCURSIE NATUURBEGRAAFPLAATS SCHOORSVELD,
LUNCH EN BEZOEK KOEPELKERK LIEROP
Vandaag brengen we een bezoek aan Natuurbegraafplaats Schoorsveld, daarna gaan we
pannenkoeken eten bij De Coeckepanne in Lierop en na de middag brengen we een bezoek aan
de koepelkerk in Lierop
Leden die zich hiervoor opgegeven hebben krijgen nog bericht.
VERSLAG WIJNPROEVERIJ WOENSDAG 20 FEBRUARI
We werden hartelijk ontvangen door Mario Kanters van De Geneugten aan de Nieuwendijk te
Someren Eind met een kopje koffie/thee. Na uitleg hoe hij in Someren Eind terecht gekomen
was gingen we beginnen met de wijnproeverij en mochten we vragen stellen.
We begonnen met een prosecco, daarna 2 witte wijnen en 2 rode wijnen.
De wijnen kwamen uit Italië. Bij elke wijn kregen we ook een speciaal hapje passend bij de
wijn. Door middel van walsen, ruiken, proeven konden we genieten van heerlijke wijnen van
verschillende prijsklasse. We mochten punten geven en de prijs raden. Op het eind van de
avond werd gevraagd welke wijn het lekkerst was.
Dit gaf veel verschillende uitkomsten zo zie je maar smaken verschillen.
Mevrouw Vossen had nog een lekkere fles wijn gewonnen.
Aan het einde van de avond hebben we nog even rondgekeken in de winkel.
Een zeer geslaagde, gezellige avond.

Afscheid Nel de Groot.
Maandag 4 februari l.l. Heeft de gemengde zangvereniging Con Amore afscheid genomen van
haar koorlid Nel de Groot.
Nel heeft 40 jaar als sopraan met veel plezier en grote inzet ons koor versterkt en gesteund. Een
trouwer lid dan Nel is er nauwelijks te vinden zei de voorzitter in zijn toespraakje.
Van de nationale bond KBZON kreeg Nel een oorkonde :Nelly de Groot , 40 jaar lid en een
speldje, dat haar in het bijzijn van haar familie, door Henny Lammers werd op- gespeld. Een
prachtig boeket, een lied en felicitaties van het koor.
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Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst

Doe het zelf maar niet alleen

Zelfhulp helpt!
Maak je een moeilijke tijd door? Wie te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander
persoonlijk probleem, gaat in eerste instantie naar de huisarts of hulpverleners. Maar er zijn ook
andere manieren om ondersteuning te krijgen in het omgaan met je ziekte, probleem of
ervaring; praten met lotgenoten. Deze vorm van ondersteuning noemen we zelfhulp.
Zelfhulp is: lotgenoten die elkaar begrijpen
Bij een zelfhulpgroep helpen en steunen mensen met dezelfde problemen of aandoeningen
elkaar. Via de Stichting Zelfhulp Netwerk kun je in zelfhulpgroepen met elkaar praten. Je hoeft
er niet in je eentje mee rond te blijven lopen. Je kunt er ook voor kiezen om er samen iets aan te
doen. Zelfhulp is daarmee een fijne manier om zelf grip te krijgen op je situatie.
Uitnodiging
Op 28 maart organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg en het Zelfhulp Netwerk een
kennismakingsbijeenkomst. Deze is voor mantelzorgers van mensen met dementie die interesse
hebben voor het opstarten of bezoeken van een groep. Natuurlijk is deze bijeenkomst ook
toegankelijk voor iedereen die meer informatie wil verkrijgen over zelfhulpgroepen en het
deelnemen daarvan.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in de Ruchte, Laan ten Roode 71 Someren in de Willem
Boszaal.
Het programma van deze bijeenkomst is als volgt:
• Voorstellen sprekers Zelfhulp Netwerk
• Uitleg over zelfhulpgroepen
• Hoe start ik een groep
• Welke ondersteuning kan ik krijgen
• Netwerk moment

Informatie & aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de middagbijeenkomst van 14:30-16:00 uur
of aanmelden voor de avondbijeenkomst van 19:30-21:00 uur.
Informatie en aanmelden kan door een mail te sturen naar Truus van Otterdijk
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of door te bellen naar (0493) 441246.
Wij zien uw aanmelding graag vóór 14 maart 2019 met belangstelling tegemoet, waarna u
definitief te horen krijgt of de bijeenkomst doorgaat. Graag uw telefoonnummer en e-mailadres
vermelden.
Voor meer informatie over het Zelfhulp Netwerk: www.zelfhulpnetwerk.nl
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8 april bijeenkomst ‘lichte zorg bieden thuis: tillen en verplaatsen’
Deze bijeenkomst geeft u inzicht in wat u in uw eigen huis en omgeving
aan begeleiding kunt bieden en biedt praktische tips voor (aankomende) mantelzorgers.
Onderwerpen
Alledaagse onderwerpen komen aan de orde. Denk daarbij aan:
- Iemand in en uit een stoel helpen
- Iemand vanuit een rolstoel in een auto helpen of op een stoel
- Veilig wandelen en oversteken met iemand in een rolstoel
- Eigenschappen van een goede rollator
- Iemand in en uit bed helpen
De cursusleidster is fysiotherapeut met specialisatie geriatrie.
Ze demonstreert tijdens de bijeenkomst diverse hulpmiddelen.
Minimaal 6 - maximaal 12 deelnemers
Datum:
Maandag 8 april
Tijd:
19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie:
De Ruchte, Laan ten Roode 71 Someren
Kosten:
Deelname is gratis
Aanmelden: tot uiterlijk 3 april bij:
Marianne Lenders
m.lenders@oniswelzijn.nl
Truus van Otterdijk t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl

0493-441253
0493-441246

Nieuw Evenementen & Entertainment bedrijf in Someren-eind

Sinds afgelopen jaar is Someren-eind weer een bedrijf rijker.
Een bedrijf wat staat voor feest en plezier en ook veel oog heeft voor de kids.
We hebben het hier over El Sombrero Entertainment & Events.
El Sombrero houd zich bezig met alles wat maar te maken heeft met Evenementen en
Entertainment. Zo kan je er terecht voor een gezellige dj en professioneel licht & geluid,
maar ook voor een super leuk springkussen voor de kids.
We streven naar de beste spullen voor een prijs die voor iedereen toegankelijk is.
Zo kan iedereen genieten van een mooi feest en daar gaat het om!
Om Someren kennis te laten maken met El Sombrero Entertainment & Events hebben we een
leuke aanbieding. Boek nu een springkussen voor 31 Maart 2019 en geniet van al onze service
voor een klein prijsje.
El Sombrero heeft geen bezoek adres omdat alles in de omgeving Gratis bezorgd wordt.
Voor meer informatie kunt u El Sombrero vinden via: www.elsombrero-events.com
Vergeet ook niet om de pagina te linken op Face book voor te gekke aanbiedingen en Like en
win acties.
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Voorkom woninginbraak!
Jaarlijks zijn vele mensen slachtoffer van een inbraak. Er zijn vreemden in huis die overal
aanzitten en waardevolle spullen meenemen. Dat heeft grote invloed op het gevoel van
veiligheid van het slachtoffer maar eigenlijk ook van de hele buurt. Wie is er nu aan de beurt,
denken velen.
Politie en gemeente doen er samen met bewoners veel aan om inbrekers te pakken. Want kunt u
zelf concreet doen? Maak het ze vooral niet te makkelijk! Inbrekers willen snel scoren, duurt
het te lang dan geven ze op. Op www.youtube.com/watch?v=ayXkdGs6qOQ ziet u hoe
inbrekers te werk gaan. Het filmpje maakt ook duidelijk hoe u het inbrekers moeilijk kunt
maken.
Oprichten WhatsApp-alertgroep
In de gemeente Someren nemen steeds meer inwoners het initiatief om met een WhatsAppgroep de buurt veiliger te maken. Een WA groep die elkaar berichten stuurt bij verdachte
situaties heet een WhatsApp-alertgroep. Buurtbewoners zijn zo de extra ogen en oren van de
wijk. Dit ondersteunen wij vanuit de gemeente en politie van harte!
Bij het Klant Contact Centrum van de gemeente is een gratis folder af te halen over het
oprichten en over de spelregels van een WhatsApp-alertgroep. U kunt de folder ook opvragen
via whatsappalertgroep@someren.nl.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die voldoen aan
de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Een inbreker heeft langer de
tijd nodig om binnen te komen in een woning die is beveiligd volgens de eisen van het
Politiekeurmerk.
Voor meer informatie over het Politiekeurmerk: www.politiekeurmerk.nl
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Hoe kunt u een inbraak voorkomen
• Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral niet wc-raampjes of ramen en deuren van
een garage.
• Vermeld nooit op social media (Facebook of Twitter) of uw antwoordapparaat dat u niet
thuis bent.
• Doe op verschillende plekken, op verschillende tijden, in huis een lamp aan als het donker
is. Met een schakelklok kunt u de tijden regelen.
• Vertel het uw buren als u een paar dagen niet thuis bent. Zij kunnen een oogje in het zeil
houden en voor de post en planten zorgen. Zij kunnen eventueel ook de gordijnen sluiten en
weer openen.
• Plaats tijdens uw afwezigheid een auto op de oprit: een eventuele tweede auto van uzelf of
die van uw buren.
• Zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een krant liggen zodat het huis een bewoonde indruk
maakt.
• Voorzie een inbraakgevoelige schuifpui van een veilig slot.
• Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele
lichtkoepels.
• Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, vooral als deze makkelijk te bereiken is
door bijvoorbeeld een uitbouw of erker.
• Zorg voor voldoende buitenverlichting.
• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan een raam inslaan
en zo de deur openen en zich binnenlaten.
• Verstop geen sleutels, de deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen.
• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos), bij verlies is de weg naar uw huis snel gevonden.
• Zorg dat u niet veel cash geld in huis heeft.
• Zet geen waardevolle spullen in het zicht.
• Zorg voor een oppas in huis wanneer een rouwadvertentie of jubileumadvertentie met uw
adres in de krant stond. Inbrekers bekijken advertenties om zien of bewoners afwezig zijn.
Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst.
• Zorg dat niemand via een ladders of kliko naar binnen kan klimmen.
• Registreer op een registratiekaart uw waardevolle spullen
zodat u bij diefstal een overzicht heeft.
https://www.politie.nl
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
gemeenschapslijst@chello.nl

DE GEMEENSCHAPSLIJST INFORMEERT
In het verleden hoorden we vaak dat inwoners niet precies weten waarom de gemeente iets wel
óf juist iets niet doet. Daar zijn wij iets aan gaan doen via dit blad, onze website en
facebookpagina. Met deze keer:
- Prinses Tessa van de gemeenschapslijst
- Provinciale staten verkiezingen met Patricia en Jan
- MAC Lierop
- Topprestatie gala
Prinses Tessa van de Gemeenschapslijst
Het zal u niet ontgaan zijn. Dit jaar regeren Prins Carl I & Prinses
Tessa tijdens carnaval met de scepter over het land van de
Plattevonder. En zoals u ongetwijfeld ook weet is sinds enige tijd
Tessa fractielid van onze partij, en sinds de vorige verkiezingen
draagt zij met verve haar steentje bij in de commissie Burger &
Bestuur. Wij wensen alle Rotten en Rottinnen van harte proficiat met
zo’n mooie prinses en dito prins. En wij wensen Prins Carl I en
Prinses Tessa een onvergetelijk mooie carnaval. Alaaf!

Verkiezingen Provinciale Staten met Patricia en Jan
Op woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen
voor de provinciale staten gehouden. De
Gemeenschapslijst is in de gelukkige omstandigheid dat
twee van haar raadsleden een hoge plek hebben gekregen
op de kandidatenlijst van een van de partijen die
meedoen aan deze verkiezingen. En daar zijn we
natuurlijk trots op! Patricia Buis-Iven staat nummer 6 op
de kandidatenlijst van Lokaal Brabant. Een partij die
bestaat uit vertegenwoordiging van lokale partijen uit
heel Brabant. Een in 2014 opgerichte partij direct met 2
zetels vertegenwoordigt in de provinciale staten. Meer
info kunt u vinden op www.lokaal-brabant.nl
Jan Adriaans staat op nummer 2 van de kandidatenlijst
van Senioren Brabant. Een onlangs opgerichte partij, als
tegenhanger van 50plus die zich met name richt op de
steeds groter wordende groep senioren in Brabant. Meer
informatie kunt u vinden op
www.seniorenpartijbrabant.nl
Wij wensen Patricia en Jan veel succes op 20 maart! En
we roepen iedereen op om gebruik te maken van het
stemrecht. Ga stemmen het is een voorrecht om te mogen
stemmen.
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MAC Lierop
Na bijna 2 jaar gaat er weer gecrossd worden in de Herselse bossen van Lierop. Dat was een
van de verkiezingsitems waar wij ons deze periode voor in zouden gaan zetten. Dik 2 jaar na
het opzetten van onze petitie en de manifestatie in Lierop, gaat het er nu eindelijk van komen.
In het najaar van 2018 heeft de raad van State de uitspraak gedaan dat er weer gecrossd mag
worden zoals dat in en voor 1982 ook werd gedaan. Dat wil zeggen een viertal landelijke
wedstrijden per jaar en 2 trainingsmomenten in de week. Nog niet alles is geregeld, daar is het
college druk mee doende en zal nog wel wat tijd in beslag gaan nemen, maar vooruitlopend
daarop zal op 10 maart 2019 de eerste
wedstrijd verreden worden voor het Open
Nederlands Kampioenschap voor Quads en
Zijspannen van de KNMV. Wij zijn blij dat
we ons steentje bij konden/ kunnen dragen
aan het behoud van de cross in Lierop en
wensen MAC Lierop veel succes bij het
verdere traject.
Topprestatie van het jaar gala
Afgelopen raadsvergadering, 21 februari, heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld aan het
college om te bekijken en onderzoeken of er niet een jaarlijks evenement georganiseerd kan
worden waarbij de topprestaties van de inwoners van heel Someren in de spotlight worden
gezet. Een soort van televizierring of sportgala. Maar dan alleen voor Someren, én op allerlei
gebied. Sport, Cultuur, kunst, muziek, dans, toneel, natuur, opleiding, zang, etc, etc.
We kennen in Someren al een aantal jaren een aantal “prijzen”. De Zummerse Mens, of een
Koninklijke onderscheiding/titel (allebei een soort van vrijwilligers-ouevre prijzen) en van de
OVS “de ondernemer van het jaar”. Maar de topprestaties die door onze inwoners worden
geleverd worden nauwelijks in het zonnetje gezet. De Gemeenschapslijst vind dat er jaarlijks,
zowel bij jeugd als bij volwasssenen veel en uitzonderlijk goede prestaties worden geleverd.
Onze fractie is van mening dat het het waard is om daar een mooi jaarlijks evenement van te
maken. Het college gaat er mee aan de slag en komt er volgende maand bij ons op terug. Wordt
vervolgd
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 12 maart en 9 april 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:
Bart de Groot 06-22950343
Daan Velings 06-53899941

Jos Feyen
Jan Adriaans

494627
490253
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Informatiebulletin maart 2019
Patricia Buis-Iven
06-39300389
Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976

