Nummer 4
April 2019

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 18 april.
Daarna 23 mei, 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

Samen ’t Eind is ook digitaal :
www.someren-eind.nl
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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)
Secretariaat Franciscusparochie
Asten 0493-691315

PASEN
Zaterdag 20 april en 1ste paasdag 21 april zijn er geen missen in de Einder.
2de paasdag 22 april is er een Eucharistieviering om 11.00 uur in de Einder.
Voor verdere vieringen in de Goede Week en met Pasen verwijzen we u naar de parochiesite
www.rkfranciscus.nl
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
Nelly van Houts
Ricus Looijmans
Ivy Geurds
Anja Engelen

Vlasstraat 13
Haspelstraat 21
Nieuwendijk 70
Kanaaldijk Zuid 43
Brugstraat 22

493763
493100
440115
06-23134888
492990

Bereikbaarheid parochie/pastorie 491315 (doorgeschakeld naar Nelly van Houts )
Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts
Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers
Sandra Eilers
Heidi van de Voort
Toos Maas

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Steenoven 22
495993
Coördinatie kosters
Sluisstraat 61
473996
1ste H. Communie
Korteweg 18a
440801/06-29379144 Heilig Vormsel
Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333
Sluis X111

Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor
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OPENINGSTIJDEN KERKHOF
Zomer 9.00 - 20.00 uur.
Winter 9.00 - 17.00 uur.
AFVAL KERKHOF
Groenafval van het kerkhof, s.v.p. op de daarvoor bestemde plaats deponeren. Het is niet de
bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.
Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. s.v.p. mee naar huis nemen.
Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten.
DOPEN
Het Sacrament van de Doop wordt toegediend door 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
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Muziekvereniging Juliana

Huldiging jubilarissen Muziekvereniging Juliana
Op zaterdag 13 april huldigt Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind maar liefst elf
jubilarissen. Ben van de Broek, Rianne Maas, Marloes Sonnemans en Jo Heijblom zijn 25
jaar lid. 40 jaar lid zijn Ton van Lierop, Albert Lomans, Evert Lemmen, Charles
Verschaeren en Suzan Vestjens. Tot slot vieren twee ereleden hun jubileum, Frans
Lomans is 60 jaar lid en Hein van der Linden maar liefst 70 jaar.
De jubilarissen zullen door de Muziekvereniging thuis worden afgehaald met een serenade.
Vervolgens verzorgt het jeugdorkest om 15:00 uur een concert in MFA De Einder met als titel:
Jong Gedaan is Oud Ge(jubi)leerd. Alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.
Van 17:00 tot 18:00 uur kunt u de jubilarissen feliciteren tijdens de receptie in zaal De
Plattevonder in Someren-Eind.
3Luikconcert
Op zondagmiddag 14 april treedt Slagwerkgroep Juliana op tijdens het 3Luikconcert. Dit
vindt plaats in het Dorpshuis, Grotehof 2 in Lieshout en begint om 14:30 uur. Entree is
gratis.
De naam zegt het al, er zullen in totaal drie slagwerkgroepen optreden. St. Caecilia uit Lieshout
en Sint Willibrordus uit Wintelre maken dit drietal compleet. Na de twee succesvolle
uitvoeringen van The Beat Goes On in november vorig jaar, is slagwerkgroep Juliana weer
begonnen met het instuderen van nieuw repertoire. De eerste resultaten hiervan zullen tijdens
dit concert te horen zijn.
Tiny Veltrop ere-lid van Muziekvereniging Juliana
Op de jaarvergadering van Muziekvereniging Juliana op woensdag 20 maart is Tiny
Veltrop benoemd tot ere-lid.
Tiny is al 62 jaar lid, sinds kort is hij gestopt als actief muzikant bij de slagwerkgroep. Al ruim
20 jaar is hij tambour-maître en in het verleden heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor
onze Muziekfeesten.
Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of op
www.muziekverenigingjuliana.nl
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Eetpunt Someren-Eind

Sinds enkele jaren wordt in MFA De Einder wekelijks de mogelijkheid geboden
voor een gezamenlijke warme maaltijd. Het eetpunt is een mogelijkheid om in
een gezellige ongedwongen sfeer met anderen een warme maaltijd te nuttigen,
maar ook om sociale contacten te leggen. Het aantal deelnemers is de laatste tijd
gedaald. Onderstaande mensen hebben het initiatief genomen om te kijken of het
eetpunt weer nieuw leven ingeblazen kan worden en welke wensen er leven
omtrent dit onderwerp.
Om deze voorziening in Someren-Eind te kunnen behouden en om te kijken wat
er leeft is er een hele korte enquête opgesteld. We zouden het bijzonder op prijs
stellen als u onderstaande vragen voor u of t.b.v. van uw ouders zou willen
beantwoorden.
Vraag 1

Heeft u interesse in een gezamenlijke maaltijdvoorziening in de
Einder?
0
Ja
0
Nee

Vraag 2

Wat vindt u een acceptabele prijs voor een dergelijke warme
hoofdmaaltijd?
0
€ 5,00 tot € 7,00
0
€ 7,01 tot € 9,00
0
€ 9,01 tot € 11,00
0
€ 11,01 tot € 14,00

Vraag 3

Indien u interesse heeft naar welke dagdelen gaat uw voorkeur uit?
0
Maandag 0
Dinsdag
0
Woensdag
0
Donderdag 0
Vrijdag

Vraag 4

Er bestaat ook de mogelijkheid voor dieetmaaltijden zoals
vegetarisch, zoutloos, gemalen etc. Zou dat voor u van toepassing
kunnen zijn?
0
Ja
0
Nee

Vraag 5

Heeft u wellicht (meer) interesse in een lunch maaltijd voorziening
bestaande uit een gezonde soep, broodje van de week en een
nagerecht?
0
Ja
0
Nee
5

(vervolg pagina 5, knip deze pagina uit en lever het in )
Vraag 6

Is vervoer van en naar de Einder een probleem voor u?
0
Ja
0
Nee

Vraag 7

Heeft u suggesties, aanvullingen of opmerkingen waar wij ons
voordeel mee kunnen doen?
0 Ja namelijk
………………………………………………………………………
…………………………………..
0 Nee

Dit formulier kunt u inleveren bij:
• MFA De Einder
• Bestuursleden van de KBO, EVA, KVV
• Bij dorpsondersteuner Cindy Manders 06-19221188, die ook bereid is het
formulier met u in te vullen of te komen ophalen
Ingevuld door:
0 Ik wil anoniem blijven
0 Naam, adres, email :
…………………………………………………………………………………
……………………….

Bedankt voor uw medewerking!
Werkgroep eetpunt Someren-Eind:
Marij Klinckenberg KBO Someren-Eind
Marion Swinkels Dorpsraad
Hetty Vereijken Diëtiste
Cindy Manders Dorpsondersteuner
Hans Toonders MFA De Einder
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De Dorpsondersteuner
Ondertussen ben ik alweer 2 jaar aan het werk als dorpsondersteuner in Someren-Eind. Het
eerste jaar heb ik vooral met veel mensen kennis gemaakt. Zowel in Someren-Eind als
daarbuiten. Relaties opbouwen met instanties, organisaties en personen blijft belangrijk. Voor
de vragen die mensen stellen is het belangrijk dat ik weet bij wie we terecht kunnen.
De inwoners kunnen me steeds beter vinden en nemen de stap eerder, dat is fijn! Maar ook
mensen van buiten Someren-Eind die wat meer willen weten over ons dorpje. Ik schrijf iedere
maand in dit dorpsblad “Samen ’t Eind” en gelukkig hoor ik ook dat het gelezen wordt. Een
groot deel van mijn werk bestaat uit het ondersteunen van vragen bij inwoners. Soms binnen
een uur duidelijk, maar de ondersteuning kan ook van langere duur zijn. Naast de individuele
hulp aan inwoners ben ik ook bezig met projecten, vaak samen met de Dorpsraad.
De Dorpsraad van Someren-Eind is een groep mensen met wie ik veel mag samenwerken.
Deze mensen proberen de leefbaarheid in Someren-Eind hoog te houden. Het is erg fijn om dit
samen met hen te mogen doen. Zo hebben we ons al voor mooie projecten ingezet, waarbij we
vaak hulp krijgen van lokale mensen die ook erg actief zijn.
Voorbeelden zijn:
- De vernieuwde website www.someren-eind.nl.
- Vorig jaar in maart organiseerden we met de werkgroep Dementievriendelijk Someren-Eind.
Een mooie, interessante avond met een zaal vol luisteraars.
- Afgelopen februari was de drank & drugs avond. Wederom een goeie avond, met sterke
inhoud.
- Sinds oktober zijn er twee bijeenkomsten geweest met de verenigingen uit Someren-Eind over
het verenigingsleven in de toekomst.
- Momenteel zijn we met een fijne werkgroep bezig met het Eetpunt in de Einder.
Op deze wijze proberen we aandacht te schenken aan zaken die belangrijk zijn voor de
leefbaarheid van ons Someren-Eind. Er liggen nog wel wat thema’s op de plank, maar we
doen het stap voor stap. We blijven immers gewone mensen. Mocht u het leuk vinden om met
ons mee te doen, of heeft u een nieuw idee? Laat maar horen, wij staan er voor open.
U snapt het al… Mijn werk is leuk om te doen. Veelzijdig, dankbaar en niet even vlug uit te
leggen. Mocht u er meer over weten, of zelf een vraag hebben. Mijn hulp is kosteloos. U mag
me altijd bellen of aanspreken.
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 0619221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Bedankt!
Carnaval 2019 was machtig mooi! CV De Plattevonder wil hierbij iedereen die heeft
bijgedragen aan dit mooie carnavalsseizoen, bedanken: Prins Carl d’n Urste, Prinses Tessa, hun
familie, buurtgenoten en vrienden, Vorst Martijn, Vorstin Kristel, Raad van 11 en hun dames,
Jeugdprinses Janne, Jeugdvorst Stan, Jeugdraad, alle ouders, grootouders, broertjes en zusjes en
overige familieleden, buurtgenoten, Dend’s Marietjes, hun begeleiding en ouders, Jeugdcomité,
Optochtcomité, Zanikavondcomité, artiesten, d’Einder Muzikanten, De Strakke Ketting Band,
Redactie carnavalskrant, Sleuteldragers, Club van 50, leden van verdiensten en ere-leden, exprinsen en -prinsessen, Residenties Jan van Tieskes en De Einder, sponsoren, organisaties,
horecagelegenheden in Someren-Eind en hun personeel, alle vrijwilligers, alle bezoekers en
deelnemers aan de optocht, zanikavonden, recepties en overige carnavalsactiviteiten, collega
carnavalsverenigingen, alle Rotten en Rottinnen en iedereen die op wat voor manier dan ook
heeft bijgedragen aan deze mooie carnaval:

BEDANKT! HET WAS GEWELDIG!
Nu gaan we ons opmaken voor het volgende carnavalsseizoen. De vereniging kan hierbij alle
hulp gebruiken. Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor CV De Plattevonder? Meld je dan bij
een van de bestuursleden of stuur een e-mailtje naar info@cvdeplattevonder.nl.
Specifiek kijken we nog uit naar leden voor het Optochtcomité. Ook voor de diverse
carnavalsactiviteiten doen we graag een beroep op vrijwilligers. Dus heb je zin om te helpen?
Laat het ons weten, alle hulp is welkom!
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Uitslag Carnavalsoptocht CV De Plattevonder 2019

Eenling
Plaats No.
1
6
2
3
4
5
6

14
26
12
24
4

7
8

8
16

Grote Groep
Plaats No.
1
22
2
5
3
28
4
17

Titel
Ben ik dees daag ladderzat of zo zat
als un schup??
Kip zoekt scharrel!!
De Zeeuwse kust
Een spetterende one man show
Ik doe toch niks!
Ik ben nie op een idee gekomme mer
ik loop toch mee me de optocht di joar
Frutselke!
Onzichtbaar

Titel
Wij zijn Melig
Wai komme goe uit de vèref
D'n Zoete Inval
Wai gaon naor de portschool
Kleine
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Wagen
Plaats No.
1
29
2
18
3
10

Groep
No.
27
23
15
25
19
20
7
13

Groepering

Totaal

Brimberre
Hogenbergen
Drakenschans
Ketelenberg
Ketelenberg

288,00
283,50
270,50
252,00
246,00

Ketelenberg
Drakenschans
Drakenschans

240,00
221,50
0,00

Groepering
Ravel
Hoefke
Ketelenberg
Smelenhoek

Totaal
369,50
369,00
345,50
327,50

Titel
Groepering
Pur Ongeluk
Plak
Efkes bij-kletsen
Hoefke
Snuffelstage
Haspel
Weekendje WENEN
Hoefke
Missen
Ketelenberg
Volgend joar zijn we better Drakenschans
Leraren tekort
Vaartje
Strikvragen
Vaartje

Titel
Groepering
De Malledieven
Plak
De pret is nie te drukken Kwamokus
Blaasproblemen
Keijepaol

Totaal
280,00
273,50
266,50
266,00
256,00
250,00
248,50
234,00

Totaal
426,00
395,00
354,50

Alle foto’s van de optocht en het carnavalsseizoen staan op de website:
www.cvdeplattevonder.nl op Facebook en Instagram
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Rabobank Clubkas Campagne
Van donderdag 4 t/m 30 april kunnen leden van
Rabobank Peelland Zuid weer hun stem
uitbrengen op hun favoriete clubs tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne.
Uiteraard hopen we van harte dat jouw stem naar onze vereniging gaat.
CV De Plattevonder kan je stem goed gebruiken en zal deze inzetten voor een
carnavalsactiviteit voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. Deze doelgroep kan het hart dan
ophalen tijdens een leuke activiteit met carnaval. Met de bijdrage kunnen we dan iets extra’s
doen voor deze kids, waardoor de activiteit net wat extra’s heeft en die enthousiast kan worden
ontvangen.
Laat jouw stem horen en steun onze vereniging!
Let op: alleen leden van Rabobank Peelland Zuid mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet
automatisch lid. Je kunt in Internetbankieren, onder ‘uw gegevens’ checken of je lid bent van
Rabobank Peelland Zuid. Indien dat nog niet het geval is, kun je je lidmaatschap nog aanvragen
voordat de campagne begint en weet je zeker dat je jouw stem op je favoriete vereniging kunt
uitbrengen.
Ieder lid van de Rabobank krijgt binnenkort 'n brief met daarin meer uitleg en informatie. Meer
informatie kun je ook vinden op www.rabobank.nl/peellandzuid
Indien je niet stemt, komen we je stem graag ophalen. Lukt het niet om digitaal te stemmen?
Stuur even een berichtje naar info@cvdeplattevonder.nl of 06-48773160.
We helpen graag.
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In de week van 8 tot en met 13 april wordt voor de zesde keer de collecte van de Goede Doelen
Week Someren gehouden. Aan deze Goede Doelen Week neemt een vijftiental fondsen deel.
Door de collectanten wordt op vrijdag 5 april of zaterdag 6 april een envelop bij u afgegeven
of in de brievenbus bezorgd. Een aantal dagen later wordt de envelop weer bij u opgehaald. In
appartementencomplexen mag de envelop niet worden opgehaald. Mocht u in een
appartementencomplex wonen of de collectant gemist hebben, kunt u de envelop inleveren bij
de Attent, Albert Heijn, de Jumbo, Jan Linders en de Shop in Someren-Heide.
In 2018 is met de 5e Goede Doelen Week totaal € 27.979,- opgehaald, waarvan € 5.545,- in
Someren-Eind. Zonder de giften van u en de enthousiaste collectanten was dit niet mogelijk.
Wij willen dan ook iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

PROGRAMMA EVA april 2019
Woensdag 10 april Schilderworkshop
Deze avond gaan we schilderen op canvasdoek.
Leden die zich opgegeven hebben krijgen nog voorbeelden toegestuurd waar je uit kunt kiezen.
De workshop wordt gehouden in de kantine van familie Vereijken aan de Lavallestraat
Aanvang 20.00 uur
RABOBANKCLUBKASCAMPAGNE
Ook dit jaar kunt u, als u lid bent van de Rabobank, weer een stem uitbrengen op onze
vereniging.
De stemperiode is van 4 tot en met 30 april.
Graag zien we uw stem tegemoet zodat we weer mooie activiteiten kunnen aanbieden.
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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:
9.30 Fietsen versieren
Verzamelen op het Einderplein. Jullie ontvangen van de organisatie een tasje met materialen
zodat ieder kind aan de slag kan gaan met het versieren van zijn/haar fiets, bolderkar, skelter.
Er valt zoals elk jaar een prijs te verdienen die dit jaar uitgereikt zal worden door prins Carl I en
prinses Tessa.
10.00 Versierde fietsen optocht
Optocht door Someren-Eind met versierde fietsen en gilde Sint-Lambertus.
10.30 Prijsuitreiking fiets versieren met optreden Dend’s Marietjes en D-light
11.00 Aanvang activiteiten
Levend ganzenbord (groep 0 t/m groep 4)
Levend Ganzenbord is de levende versie van het bordspel ganzenborden, waarbij je om de
beurt met de dobbelsteen gooit en moet proberen om je pion als eerste bij het eindpunt te
krijgen, maar nu zijn de spelers zélf de pion. De kinderen gaan in groepjes (met een begeleider)
het spel spelen op het Einderplein. Tijdens dit spel zullen de kinderen allemaal opdrachten
uitvoeren en spellen spelen.
Kraak de code (groep 5 t/m groep 8)
De kinderen vertrekken in groepjes vanuit het Einderplein en gaan wandelend door SomerenEind doormiddel van het uitvoeren van opdrachten, het oplossen van puzzels en het
beantwoorden van vragen op zoek naar aanwijzingen om de code te kraken. Wie kraakt de
code?
12.30 Iets lekkers te eten voor de kinderen onder muzikale begeleiding van de
jeugdharmonie
13.00 Gezamenlijke afsluiting met voor iedere deelnemer een aandenken
AVG wetgeving
Deze dag zullen er foto’s worden gemaakt tijdens de diverse activiteiten. Als u er bezwaar tegen heeft dat er foto’s van uw
zoon/dochter op de facebook pagina van het oranjecomité geplaatst worden, dit graag vooraf melden bij de organisatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kind
Ik wil graag meedoen:……………………………………………………....................
en zit in groep………………….
Ouder/verzorger
Ik zou graag mee willen helpen:......................................................................................
email adres:.................................................................................
GRAAG UITERLIJK 19 APRIL INLEVEREN ( op school in de oranjecomité- ton )
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Van 7 t/m 13 april wordt de collecte gehouden van de Goede Doelen Week.
Ook het Zummers Triduüm is één van de deelnemers.
Wij stellen uw donatie zeer op prijs.
In de maand april kan er weer gestemd worden tijdens de
Rabo club kas campagne.
U kunt ook stemmen op het Zummers Triduüm,
te vinden onder Someren Dorp.
De opbrengst van beiden, wordt geheel besteed aan Zummerse mensen.
Het Zummers Triduüm is dit jaar op 3, 4 en 5 september in de Ruchte.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zummers Triduüim

In de periode 8 juli tot 12 augustus is MFA De Einder gesloten wegens vakantie. Dat is langer
dan u gewend was, maar gelet op de geringe activiteiten in deze periode vindt het bestuur dat
verantwoordt. Hierdoor is het mogelijk dat in de rest van het jaar De Einder meer geopend kan
zijn. We hopen op uw begrip. Op 12 augustus is het jeugdvakantiewerk weer de eerste activiteit
in het nieuwe seizoen.
Bestuur MFA De Einder
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Algemene Ledenvergadering KBO
Op 12 Maart hield de KBO haar jaarlijkse ledenvergadering. Het bestuur kon het zeer
waarderen dat de opkomst groot was. Na de gebruikelijke onderdelen zoals jaarverslag,
financieel verslag, kascontrole kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Omdat Helga
Overman aftredend was en niet meer herkiesbaar was, werd er gekozen voor een nieuw
bestuurslid. Elly van de Ven, Ketelberg 17, gaat plaats nemen in het bestuur. Nico van den
Broek werd als voorzitter gekozen.
Daarna werd Helga Overman letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Ze was 9 jaar
bestuurslid, waarvan 6 jaar als voorzitster. Ze ontving de zilveren speld van KBO-Brabant.
Deze werd uitgereikt door Cor van de Zande van KBO-Groot Someren.
Het bestuur ziet er als volgt uit
• Nico van den Broek voorzitter
• Drina van den Eijnden vicevoorzitter
• Frans Boerekamps secretaris
• Henk Schroijen penningmeester
• Nelly van Houts lid
• Marij Klinckenberg lid
• Elly van de Ven lid

RABO CLUBKAS CAMPAGNE
Beste leden van de KBO en overige inwoners van Someren-Eind
Zoals u waarschijnlijk al gelezen heeft, gaat de RABO-clubkascampagne weer van start. Ook
de Rabobank in Someren draagt het verenigingsleven in ons dorp een warm hart toe. Ze stelt
weer een groot bedrag beschikbaar. De leden van de bank kunnen beslissen naar welke
vereniging het geld gaat. De clubs moeten vooraf te kennen geven aan welk doel ze het geld
besteden. Wij hebben aangegeven de gelden te bestemmen voor het bestrijden van
eenzaamheid onder ouderen.
Als u lid bent van de Rabobank krijgt u binnenkort een unieke code thuis gestuurd. U mag aan
5 clubs één stem geven. Hoe meer leden hun stem uitbrengen op de KBO, hoe meer geld wij
ontvangen voor onze activiteiten. Probeer dus te ruilen met familie, kinderen, kennissen of
buren. De stemperiode is van 4 t/m 30 april 2019.
Heeft u moeite met stemmen, laat het iemand anders doen. Ook onze bestuursleden kunnen u
helpen. Verder kunt u de code doorbellen, en u vertelt daarbij op wie gestemd moet worden,
dan komt het allemaal goed.
Henk Schroijen tel. 842796
Nelly van Houts 493100
Drina van den Eijnden 494049

Frans Boerenkamp 493127
Nico van den Broek 492887
Marij Klinckenberg 494687

Laat uw stemmen in ieder geval niet verloren gaan.
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Speeltuin Irene viert 60 jarig jubileum.
Speeltuin Irene in Someren Eind is door de jaren heen uitgegroeid tot een begrip in de regio.
Vele kinderen hebben hier menige uurtjes doorgebracht.
In 2019 vieren we ons 60 jaar bestaan. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom organiseren we een 4 tal jubileum activiteiten.
Zondag 7 april; aanvang 13.00 uur
• Feestelijke seizoen opening
Zondag 16 juni jubileum dag; aanvang 13.00 uur
• voorstelling van jeugdcircus Jacona uit Helmond.
• Jubileum receptie
Zondag 18 augustus; aanvang 13.00 uur
• Poppenkast Pluim uit Waalre
Zondag 20 oktober; aanvang 13.00 uur
• Thema Halloween
Wij zijn klaar voor een mooi seizoen en hopen weer vele bezoekers te mogen begroeten.
Bent u geïnteresseerd in een gezinskaart, opa en oma kaart of wilt u meer weten over onze
groepsarrangementen, daarvoor kunt u terecht aan de kassa in de speeltuin.
Tot ziens in onze speeltuin!!!
Dan nog even dit.
Binnenkort start de Rabobank Clubkas Campagne.
Onze speeltuin wordt draaiende gehouden door een grote groep vrijwilligers. Maar natuurlijk
zijn er ook financiële middelen nodig.
Na het geweldige succes van voorgaande jaren hopen wij ook dit jaar weer op uw stem. U kunt
stemmen van 4 t/m 30 april 2019.
De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne zal gebruikt gaan worden voor de aanschaf
van een nieuw speeltoestel.
Alvast bedankt voor uw stem!
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RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
Beste dorpsgenoten,
Gruwelijk trots waren we vorig jaar toen bleek dat jullie weer massaal (meer dat
300 stemmen) op onze stichting Einderplein & Kerststal Someren Eind hadden
gestemd bij de Rabobank Clubkas Campagne. Fijn dat u onze vrijwilligers, die
ervoor zorgen dat ons Einderplein er altijd perfect bij ligt en die zorgen voor onze
prachtige kerststal, zo waardeert en dat is terecht, want ze doen er ook veel voor en
dat wordt door u gezien. Dank daarvoor.
Het leverde ons een mooi bedrag op wat we weer goed hebben besteed. We hebben
extra gereedschap gekocht voor het onderhoud van het Einderplein. We hebben er
weer voor gezorgd dat onze kerststal prachtig versierd is en een mooi pak voor de
kerstman gekocht. We hebben tijdens de mede door ons georganiseerde
lichtjesroute gratis wafels met slagroom, chocomel, koffie en thee voor alle
deelnemers kunnen uitdelen en we konden een financiële bijdrage doen aan de
kinderen die een prachtige lampion hadden gemaakt voor de lichtjesroute. Kortom,
heel D’end heeft er van mee kunnen genieten.
We hopen dat u ook dit jaar weer op ons gaat stemmen zodat onze vrijwilligers hun
goede werk kunnen voortzetten. U kunt stemmen van 4 tot en met 30 april a.s.
Alvast bedankt voor uw stem en veel plezier en geluk de komende tijd.
Met vriendelijke groet,

BUURTVERENIGING
HOGENBERGEN
Buurtvereniging Hogenbergen organiseert regelmatig activiteiten waarbij de hele buurt wordt
uitgenodigd. Deze zijn heel belangrijk voor de onderlinge band met elkaar. We willen daarom
de bijdrage uit de Rabo Clubkas gebruiken voor deze activiteiten, zoals de barbecue, fietstocht,
seniorenbezoek etc. Heeft u een stem over van de Rabobank Clubkascampagne? Gun ‘m dan
Buurtverenging Hogenbergen. Wij zijn er superblij mee!
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Muziek en de waarde daarvan voor mensen met dementie
Onderwerp
Evelien Mescher is muziektherapeut en initiatiefneemster van het project Miracles of Music.
Met dit project maakt zij zich sterk voor meer muziek in zelf-, mantel- en professionele zorg.
Mescher is te gast in het Alzheimer Café Peelland op dinsdag 12 maart om meer te vertellen
over het belang van muziek voor mensen met dementie.
Het is voor velen bekend, dat muziek een positieve invloed heeft op mensen. Dat geldt ook
voor mensen met dementie. Muziek kan worden gebruikt om contact te maken, maar ook om
verhalen en herinneringen op te halen of om emoties los te krijgen. Hoe werkt dit precies? Wat
kan muziektherapie bijdragen in de zorg? Evelien Mescher spreekt aan de hand van
praktijkvoorbeelden over muziek en de waarde daarvan voor mensen met dementie.
Algemene informatie
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in
dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een
zijstraat van de Lienderweg. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De
zaal gaat open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.
Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de Facebookpagina
(alzheimercafepeelland) en opvraagbaar via de email: alzheimercafepeelland@gmail.com. Het
Alzheimer Café Peelland maakt onderdeel uit van een groep Alzheimer Cafés in de regio. Meer
informatie over alle Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant is te vinden op de website van
Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.
Voor wie: Voor mensen met dementie, hun naasten (mantelzorgers) en belangstellenden.
Wanneer: Elke eerste dinsdag van de maand
Waar: Dienstencentrum De Beiaars, Pastoor de Kleijnhof 21 Asten
Parkeren: Gratis parkeren in de directe omgeving
Openbaar Vervoer: Buurtbus 266 vanuit Deurne / Buurtbus 320 vanuit Someren
Het Alzheimer Café is een initiatief van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd
door de werkgroep Alzheimer Café Peelland

Samen ’t Eind bedankt de KVV voor hun jaarlijkse donatie.
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Vaccinaties tegen meningokokkenziekte voor jongeren
in de regio starten op 8 april.
Vanaf maandag 8 april start de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte in onze regio.
Zo’n 40.000 jongeren in onze regio ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een
vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2001, 2002,
2003, (een deel van) 2004 en 2005. Vorig jaar kregen de jongeren, geboren tussen 1 mei en 31
december 2004 al een uitnodiging voor deze vaccinatie. De GGD BrabantZuidoost voert deze
vaccinaties uit op verschillende locaties in de hele regio.
Tegengaan van meer ziektegevallen Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door
een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en
bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom in september
2017 besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte ACWY voor
peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Staatssecretaris Blokhuis besloot in
juli vorig jaar om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden.
Vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om
tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie
en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan
de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot
groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.
Meningokok type W Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de
neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of
zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan
kan je in korte tijd ernstig ziek worden. Ziekte door meningokok type W kan in de eerste uren
op buikgriep lijken en is daarom soms lastig te herkennen.
Uitnodiging en start vaccinaties De GGD Brabant-Zuidoost start op 8 april met de
vaccinatiecampagne in de regio. De campagne zelf vindt plaats in 2 periodes. Voor de eerste
periode in april ontvangen tieners die geboren zijn in 2001, 2002 en tussen 1 januari en 1 mei
in 2004 een uitnodiging met informatiefolder op hun huisadres. In juni vindt de tweede
periode plaats en ontvangen de tieners uit 2003 en 2005 de uitnodiging. Alle informatie over
de priktijden en -locaties in de regio vind op www.meningokokkenprik.nl .
Niet in de doelgroep. Toch vaccineren. Als jongeren niet in bovengenoemde leeftijdsgroepen
vallen, krijgen ze geen uitnodiging voor een meningokokkenvaccinatie vanuit het
Rijksvaccinatieprogramma. Willen jongeren of volwassenen zich toch laten vaccineren, dan
kan dat ook bij de GGD. Zij kunnen hiervoor een contactformulier invullen op de website of
bellen naar 088 0031 400. Wanneer je geen oproep hebt ontvangen, is de vaccinatie niet
gratis. Het vaccin moet meestal zelf worden betaald, afhankelijk van zorgverzekeraar en eigen
zorgpakket.
Meer informatie en landelijke website Op de landelijke campagne website van het RIVM
www.deelditnietmetjevrienden.nl kun je informatie raadplegen over de prik en de ziekte. Je
kunt er interviews en verhalen vinden met en van jongeren en ouders, die meningokokkenziekte
van dichtbij meemaakten. Zo interviewt Jan Versteegh enkele jongeren over de gevolgen van
de ziekte voor hen. Ook is er op de website een link te vinden naar een speciale aflevering van
het tv-programma Brugklas.
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Wortelsoep met geroosterde kikkererwten
Buiten is het koud, maar in de keuken maak jij het gezellig! Met heerlijke wortelsoep.
Een wortel bevat erg veel vitamine A. Vitamine A is een vet-oplosbare vitamine die het
lichaam helpt bij de aanmaak van cellen en het herstellen van je huid. Ook zorgt vitamine A
ervoor dat je in de schemering of in het donker goed kunt zien. Ook speelt vitamine A een
belangrijke rol in het hebben en houden van een sterk immuunsysteem.
Voor kinderen is vitamine A vooral belangrijk voor het groeiproces. Bevat weinig
koolhydraten dus ook ideaal als tussen door snack.
Voorgerecht | 6 personen | 40 minuten
Wat heb je nodig :
2 el olijfolie
1,5 ui gesnipperd
4 teentjes knoflook geperst
1,5 kg wortels geschild en in stukken
½ tl korianderpoeder
½ tl komijnpoeder
Versgemalen zwarte peper & zout
1,5 liter groente bouillon
6 el yoghurt
chilivlokken
Paar takjes platte peterselie of koriander
Geroosterde kikkererwten:
½ blik kikkererwten uitgelekt
1 el olijfolie
½ tl grof zeezout
¼ tl komijnpoeder
soeppan – keukenpapier – bakplaat bekleed met bakpapier – staafmixer
We beginnen met de bereiding :
1. Verhit de olijfolie in een soeppan. Voeg ui, knoflook, wortel, korianderpoeder,
komijnpoeder, snuf peper en ½ tl zout toe en roerbak 15 minuten, tot de groenten bruin
beginnen te worden.
2. Voeg bouillon toe, roer goed door, doe deksel op de pan en breng aan de kook. Draai
het vuur laag en laat 30 minuten doorkoken.
3. Verwarm intussen voor de geroosterde kikkererwten de oven voor op 220 °C. Dep
kikkererwten droog met keukenpapier. Doe ze met olijfolie, grof zeezout en
komijnpoeder in een kom en schep goed om.
4. Spreid ze uit op de bakplaat en rooster ze in 10-20 minuten bruin en knapperig. Schud
ze tussendoor een keer om.
5. Pureer de soep in de keukenmachine of met de staafmixer. Proef en breng eventueel
verder op smaak met peper en zout.
6. Schep de soep in soepkommen, schep er yoghurt op en dan de geroosterde
kikkererwten. Bestrooi eventueel met chilivlokken en peterselie. Lekker met geroosterd
brood of stokbrood.

Bon Appetit
lekker koken in je eigen keuken !
Voor meer recepten & kookworkshops, kijk op onze website : www.bonappetit-someren.nl
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