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Nummer 5 

Mei 2019 

  
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 23 mei.   

Daarna 16 juni (ivm Hemelvaart), 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 

 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
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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  Secretariaat Franciscusparochie  

Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315 Asten 0493-691315 

         

 

BOEKEN 

Er zijn nog een aantal boeken van het 125 jarig bestaan van de parochie Someren-Eind. Deze 

zijn te verkrijgen voor € 15,00 per stuk. 

Heeft u belangstelling bel dan naar  telefoonnummer 0493-491315. 

 

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  Vlasstraat 13  493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100   

Ricus Looijmans  Nieuwendijk 70 440115   

Ivy Geurds   Kanaaldijk Zuid 43 06-23134888  

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990 

 

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
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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: 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  

 

 

 

 
 

 

 
GERANIUMACTIE GILDE SINT LAMBERTUS 

 

Op zaterdag 4 mei a.s. houdt Gilde St. Lambertus weer haar jaarlijkse geraniumactie. 

 

Vanaf 09.00 uur komen leden van het Gilde bij u aan huis om de bekende kwaliteit geraniums 

te verkopen.  

 

Bestellingen kunt u ook vooraf doen op tel.nr. 06-22920868 (Riky Lammers) of per email: 

gildestlambertus@gmail.com. Bij bestelling per email graag wel duidelijk uw adres vermelden. 

mailto:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
mailto:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
mailto:harold.van.overbeek@hetnet.nl
mailto:past.eind.37@hetnet.nl
mailto:gildestlambertus@gmail.com


  

4 

 

 

 

Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muziekfeesten 
 

Start kaartverkoop Cabaculinair  

 

De vierde editie van Cabaculinair, onderdeel van de Muziekfeesten van Muziekvereniging 

Juliana, vindt dit jaar op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni plaats. Een evenement dat elk jaar groeit 

in sfeer en kwaliteit.  

De kaartverkoop start op woensdag 24 april a.s. om 20:00 uur. Vanaf dat moment zijn kaarten 

online te bestellen via https://www.muziekverenigingjuliana.nl 

De prijs per kaartje is € 32,50 (excl. drank) en om per gezelschap een tafeltje te reserveren 

kunnen kaarten vanaf 4 stuks tot maximaal 12 stuks besteld worden. Er zijn 180 kaarten per 

avond beschikbaar, dus ben er snel bij! 

De naam Cabaculinair is een samenvoeging van de woorden ‘cabaret’ en ‘culinair’. Op het 

Einderplein in Someren-Eind, dat geheel in de stijl van een klein, gezellig Comedy Theater zal 

zijn ingericht, serveren diverse horeca-ondernemers uit Someren-Eind verspreid over de hele 

avond hun specialiteiten en lokale lekkernijen. Tussendoor kunnen de bezoekers genieten van 

een nieuw en sprankelend amusementsprogramma met schitterende muziek, zang en 

humoristisch cabaret. Het programma start beide edities om 18:30 uur. 

 

Ook voorverkoop voor  

Big Fun Band 

 

Onze eigen Big Fun Band gaat zoals 

gewoonlijk met de Muziekfeesten op 

zondag 9 juni (eerste Pinksterdag) 

weer een geweldig optreden 

neerzetten. De repetities en 

voorbereidingen voor de show zijn 

alweer een paar maanden in volle 

gang.  

Voor degenen die zeker willen zijn 

van een plekje op het Einderplein is er 

dit jaar voor het eerst een 

voorverkoop. Voor € 5,- per stuk kunt 

u kaarten kopen bij Restaria Perwillie 

en Bakkerij Van Eijk. Prijs aan de 

dagkassa is € 7,50. Houd voor de start 

van de voorverkoop de media in de 

gaten! 

 

 

https://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Concert opleidingsorkest op Koningsdag 

 

Het opleidingsorkest zal Koningsdag 27 april muzikaal opluisteren met een concert op het 

Einderplein. Dit zal om 12:30 uur beginnen, iedereen is hier van harte welkom! 

 

Concert Slagwerkgroep in Helmond 

 

Slagwerkgroep Juliana geeft op zaterdag 18 mei een concert in Helmond, samen met 

slagwerkgroep Philetonia. Dit concert vindt plaats in het verenigingsgebouw van 

Philetonia, aan de Kanaaldijk Noord-West 27b. Aanvangstijd is 20:00 uur, entree is 

gratis. 

Philetonia zal het concert openen, zij staan onder leiding van Menno Bats. Harold Vinclair 

dirigeert vervolgens Slagwerkgroep Juliana. Beide dirigenten zijn collega’s van elkaar, ze 

spelen in het orkest van de Koninklijke Landmacht.  

 

Concert Jeugdslagwerkgroep in Ysselsteyn 

 

Jeugdslagwerkgroep Juliana treedt zaterdag 25 mei op in Ysselsteyn (lb) samen met de 

jeugdslagwerkgroepen van Heijen en Ysselsteyn. Dit concert is in gemeenschapshuis De 

Smelehof, Puttenweg 2. Het begint om 19:00 uur en de entree is gratis. 

Alle drie de groepen staan onder leiding van dirigent Guido Pouwels. Heijen zal het concert 

openen, gevolgd door Juliana en de jeugdslagwerkgroep uit Ysselsteyn. 

 

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

www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

 

 

Programma EVA Mei  

 

Op donderdag 23 mei hebben we onze jaarlijkse dagtocht. 

Deze dag gaan we naar Maastricht waar we een bezoek brengen aan 

oud inwoner van Someren Eind Peter Slegers. 

Nadere gegevens over de dagreis volgen nog. 

 

Verslag dagexcursie 26 maart 

Om 10.30 uur kwamen we met 56 leden bijeen op de parkeerplaats van Natuurbegraafplaats 

Schoorsveld in Heeze. 

We werden in 3 groepen verdeeld en kregen een rondleiding met uitleg over de 

natuurbegraafplaats. Ondertussen konden we allerlei vragen stellen. Aan het einde van de 

rondleiding kregen we nog koffie/thee met iets lekkers erbij. 

Daarna gingen we richting Lierop naar De Coeckepanne voor een heerlijke pannenkoek. 

Om 2 uur werden we verwacht bij de Koepelkerk in Lierop waar we in 2 groepen een 

rondleiding kregen in de kerk. 

Een heel leerzame en interessante dag. 

 

Verslag schilderworkshop 10 april 

Met 25 leden hebben we deze avond een schilderworkshop gehad. 

We konden kiezen uit verschillende voorbeelden: dikke dames, vogeltjes en poezen. 

Toch verrassend hoe de schilderijen er na afloop uitzien. Ieder kiest natuurlijk zijn eigen 

kleuren. Zeker voor herhaling vatbaar. 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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20-JARIG JUBILEUM GOSPELKOOR ORINOCO 
 

Op zaterdag 18 mei is er een muzikale avond, ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van 

Gospelkoor Orinoco uit Someren-Eind. Het belooft een mooie, gevarieerde muzikale avond te 

worden met optredens van Tienerkoor Mixed Voices uit Someren, Shantykoor Aan Poal 60 uit 

Nederweert, The Musquettes uit Someren en natuurlijk Gospelkoor Orinoco. Het gospelkoor 

wordt muzikaal begeleid door het eigen combo en staat olv. dirigente Emmy Stultiens. De 

avond heeft de naam “ENJOY” gekregen.  

We hopen dat het publiek ook gaat genieten van de verschillende muziekstijlen ! Dus graag tot 

18 mei ! 

Kaartjes zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Restaria Perwillie & De Einder € 5,00 of via 

kaartverkoop@gospelkoororinoco.nl   

Aanvang 20.00 uur Gemeenschapshuis De Einder. Kaartje dagkassa € 7,50  

 

 
 

mailto:kaartverkoop@gospelkoororinoco.nl
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Avond4daagse Someren-Eind 2019 komt er weer aan 

Durf jij het aan om 4 dagen achter elkaar te wandelen? Samen met veel plezier door de mooie 

omgeving van Someren-Eind te lopen? Kom dan meedoen met de Avond4daagse 2019! 

Van maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei 2019 organiseert wandelsportvereniging Hermode 

Someren-Eind dit gezellige wandelfestijn. De mooie routes zijn uitdagend voor jong en oud. 

Wandelaars kunnen kiezen uit routes van 5, 10 of 15 kilometer. Alle routes lopen door een 

afwisselend landschap. Onderweg zijn voldoende posten waar je onder het genot van iets 

lekkers, tot rust kunt komen. 

 

Tijdens de Avond4daagse kan er in geval van nood contact opgenomen worden met de 

routecontrole (06-53323813). 

 

De organisatie, route-uitzetten, pijlen ophangen en de bemanning op de rustposten gebeurt door 

vrijwilligers. Wij danken deze groep enthousiaste dames en heren, zonder hen zou de 

Avondvierdaagse Someren-Eind niet kunnen voortbestaan! 

Lijkt het je leuk om een of meerdere dagen mee te helpen als vrijwilliger, dat kan! We zijn hard 

op zoek naar nieuwe vrijwilligers ook voor volgend jaar. Om je aan te melden kun je contact 

opnemen met Christian Weijnen (06-53323813). 

Inschrijven op de 1e wandeldag (20 mei) 

Tijdens de 1e wandeldag kunnen deelnemers zich inschrijven op het startbureau te Someren-

Eind, tussen 17:30 uur en 18:30u. Inschrijven kost €5,00 per deelnemer. 

Startbureau en starttijden 

Dagelijks wordt er gestart vanaf clubhuis D’n Herd, Willem Alexanderlaan 5 te Someren-Eind. 

Vertrektijden voor de wandeltocht zijn iedere dag tussen 18.00 uur en 18.30 uur, en voor 21.00 

uur moet je weer terug en afgemeld zijn op het startbureau. 

Wil je niet alle dagen lopen dan kan je ook één of twee keer starten. Hiervoor kunnen deze dag-

starters zich tijdens de vierdaagse dagelijks inschrijven tussen 18.00 uur en 18.30 uur. 

 

De laatste kilometers op donderdag 23 mei zullen de lopers onder feestelijke begeleiding van 

muziekvereniging Juliana afleggen naar het startbureau. Aan het einde van de 4 wandeldagen 

ontvangen alle deelnemers een medaille. 

                                          

    We dagen je uit! Kom en wandel gezellig mee. 
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          Hallo beste lezers van dorpsblad Samen 't Eind,   

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Piet van Meel en samen met Rinus van 

Houts heb ik het idee opgepakt om een boek te gaan maken over 50 jaar SSE.  

Inderdaad heel veel werk, maar dat hebben we er graag voor over. We willen 

een soort van naslagwerk maken waar we altijd op terug kunnen vallen. 

Inmiddels worden de contouren van ons boek duidelijk zichtbaar en hebben we 

al heel veel tekst op de computer verwerkt. 

Vanaf 1978/1979 heb ik heel veel informatie uit ons clubblad kunnen halen. Alleen van de 

jaren 1969 tot en met 1978 heb ik geen archief.      

De informatie over deze periode moet ik dus bij oud SSEers van die tijd halen. Ik ben onder 

andere heel erg benieuwd naar hoeveel jeugdelftallen we destijds hadden. Het eerste seizoen 

waren dat een A, B en P elftal. Maar van het seizoen 71/72 en 73/74 tot en met 77/78 heb ik 

helemaal niets kunnen achterhalen. Als mensen daar nog iets over weten of nog beter 

bewijsmateriaal hebben, neem dan aub contact met mij op!!! 
En ook voor het volgende onderdeel heb ik de steun van jullie nodig. We willen namelijk van 

elk elftal, dat ooit kampioen is geweest bij SSE, een foto in het boek hebben. De teller staat 

momenteel op ruim veertig foto's met namen van de spelers en trainers, leiders of vlaggers.  

 

Maar van de volgende kampioenen heb ik nog geen foto: 

1976-1977 5e 

1980-1981 3e 

1982-1983 3e 

1987-1988 D2 

1988-1989 E1 

1990-1991 B1,C1 

1991-1992 Meisjes 

1992-1993 D1,najaarskampioen 

1995-1996 E2 

1995-1996 E2 

1997-1998 3e,F1 

1998-1999 C2 

1999-2000 F1 

2000-2001 2e, A1, D2 

2001-2002 Dames, B1 

2002-2003 Dames / A1,D1,F2  voorjaarskampioen 

 A1,E2 najaarskampioen 

2003-2004 C1 

2004-2005 6e 

2005-2006 Dames,E1 

2006-2007 4e,B2,E3 

2006-2007 4e,B2,E3 

2007-2008 F1, najaarscomp. 

2008-2009 F1 

2009-2010 B1 najaarscomp. 

2011-2012 B1 najaarskampioen 

2016-2017 JO9-3, voorjaarskampioen 

2018-2019 JO 13-1  

 SSE/SVSH JO 19-1 / najaarskampioen  
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Daarom een vriendelijk verzoek aan jullie om eens in je foto's en /of albums te kijken of er 

toevallig eentje tussen zit waar ik naar op zoek ben. En als ik die dan ook nog zou mogen 

lenen, dan zou helemaal te gek zijn. Je kan ze appen, maar mag ze ook mailen. 

Ik ben bereikbaar: 06 23633614 of pietvanmeel1960@gmail.com 

 

Piet van Meel   50 jaar SSE 
 

P.s. Mocht de foto eventueel gelijmd in een album zitten: met een warme föhn gaat die dan heel 

makkelijk los!!!!! 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

Succesvolle eerste editie van Karvanstal 
 

 

 

 

 

Op zondag 17 maart vond voor de eerste keer Karvanstal plaats, het Zuid Nederlands 

Kampioenschap voor carnavalswagens in Someren- Eind. Wij als organisatie mogen met trots 

terugkijken op een geslaagd evenement. Met een 15-tal wagens vanuit de hele regio werd het 

een optocht die gezien mocht worden. Vele complimenten hebben we mogen ontvangen van 

zowel de deelnemers, het publiek en ook van onze eigen Eindse mensen die het een prachtig 

evenement vonden. Ook mogen we trots zijn op de ruim 60 vrijwilligers die ons op die dag 

geholpen hebben om ervoor te zorgen dat alles goed en veilig verliep. Natuurlijk zijn er nog 

enkele puntjes die voor verbetering vatbaar zijn en daar zullen we ook aan gaan werken zodat 

de 2e editie op zondag 8 maart 2020 de eerste zal overtreffen.  

Graag willen we bij deze ook even onze sponsoren bedanken die ons idee financieel hebben 

ondersteunt want zonder hun bijdrage hadden we dit nooit kunnen realiseren. 

 

BAVARIA / EFEM VERZEKERINGEN / DE PLATTE VONDER / WINTERS LIESSEL 

NIJS AUTO’S     / NH1816 VERZEKERINGEN    /  VENDRIG LIQUID SOLUTIONS 

JUMBO SOMEREN    /  SLAGERIJ TOMASSEN      /    VEUGEN DAKBEDEKKINGEN  

GEMEENTE SOMEREN   /   HIS HOLDING    /   AUTOBEDRIJF ARNO VAN MIERLO  

LAMMER GROND- EN SLOOPWERK / VAN DEN EIJNDE VANGNETTEN / BO-RENT 

 

Als nieuwe stichting hebben wij ons ook aangemeld voor de Rabo clubactie en zouden het 

waarderen als ook wij op een stem van u kunnen rekenen. 

 

Stichting Karvanstal 
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De Dorpsondersteuner    

   

 

Mantelzorger 

Bent u mantelzorger? Steunpunt Mantelzorg is er voor u. Ik vertel u er graag meer over. Of kijk 

op www.oniswelzijn.nl 

 

Ik weet het niet meer… 

Soms komt er zoveel op u af dat u niet meer weet hoe u het moet oplossen. U weet dan ook niet 

bij wie u aan moet kloppen voor hulp. In zo’n situatie kunt u ook met mij contact opnemen.  

 

Een maatje 

Nu de zonnige tijd weer is aangebroken, kriebelt het om naar buiten te gaan. Wandelen, fietsen 

of op een terrasje. Lijkt het jou leuk om dit of iets vergelijkbaars met iemand anders te doen?  

 

Eten enzo 

Heeft u vragen over het eetpunt, maaltijdvoorzieningen en mogelijkheden. Graag vertel ik u 

wat allemaal is en kan.  

 

Hulp vragen of bieden 

Regelmatig krijg ik een verzoek van mensen of verenigingen uit Someren-Eind die op zoek zijn 

naar een vrijwilliger, een maatje of tijdelijke oplossing bij bijvoorbeeld ziekte. Dit kan 

eenmalig zijn of voor langere duur. Mocht u zelf graag (tijdelijk) hulp willen bieden in de 

gemeenschap of willen weten wat mogelijkheden zijn? Of heeft u zelf hulp nodig? Of vindt u 

het leuk om hier met mij over te brainstormen over hoe we het lokaal kunnen neerzetten? Neem 

dan eens contact met me op.  

 

Dementiekoffer te leen 

In deze koffer vindt u materialen, brochures en informatie over de ziekte Dementie. De koffer 

is gratis te leen bij de Dorpsondersteuner. Maak hier gebruik van! 

 

 

Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me 

bellen! 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Is het wel eens lastig om vervoer te regelen? Chauffeurs van AutoMaatje Asten-Someren 

brengen minder mobiele plaatsgenoten naar een afspraak. Niet alleen naar noodzakelijke 

afspraken, zoals een arts. Maar juist ook naar leuke afspraken zoals een verjaardag of een 

kaartmiddag. U betaalt hiervoor €0,30 per gereden kilometer.  

 

AutoMaatje nodig? 

Bel dan uiterlijk twee werkdagen van tevoren om de rit door te geven. Wij laten u weten wie u 

komt ophalen en wat de rit gaat kosten. U betaalt contant aan de chauffeur aan het einde van de 

rit.  

 

AutoMaatje-chauffeur worden?  

Wij krijgen regelmatig aanvragen voor een rit uit Someren-Eind. Op dit moment is er slechts 

één chauffeur uit Someren-Eind bij ons aangesloten als chauffeur. Vindt u het leuk om ook 

eens een rit te rijden voor een dorpsgenoot? Neem dan contact met ons op. 

 

Aanmelden? Rit doorgeven? Vragen? 

Wij zijn bereikbaar op 0493-441266 (ma t/m vr van 9.00-12.00 uur) of via 

automaatje@oniswelzijn.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozenhoedje in de St.Lambertuskapel van Gilde St.Lambertus. 

 

Toen pater Xavier een vijftal jaren geleden vanuit India naar Someren kwam om hier als 

kapelaan dienst te doen bij de parochies bezocht hij vaak de St.Lambertuskapel van het 

Someren-Eindse gilde. 

Dat bracht hem op het idee om op de woensdagen van de maand mei telkens om 7 uur een 

rozenhoedje te gaan bidden, en hij vroeg aan de gildenbroeders om daaraan medewerking te 

willen verlenen, hij zou zelf dan voorbidden. 

Bij het gilde stond men er aanvankelijk wat sceptisch tegenover; Is het nog wel van deze tijd en 

zal er wel iemand aan deel winnen nemen. 

Toch werd op zijn voorstel ingegaan en vanaf het begin zat de kapel op woensdagavond 

practisch helemaal vol en daarom werd besloten om deze bidstonde jaarlijks te gaan houden. 

Ook dit jaar zal het bidden  voor de vijfde maal gehouden gaan worden en omdat de meimaand 

nu 5 woensdagen heeft zal er op iedere woensdag om 7 uur een rozenkrans gebeden gaan 

worden. 

Omdat deze gebeurtenis blijkbaar aanslaat nodigen wij alle geïnterresseerden uit om naar de 

kapel te komen en deel te nemen aan dit gebed. 

De kapel ligt op de hoek van de Boerenkamplaan en de Brugstraat. 

 

                                                               De kapelcommissie van Gilde St.Lambertus    
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Rabo Clubkas Campagne: de jeugdactiviteit  
 

Op zaterdag 25 mei a.s. tussen 13:00 en 14:15 uur worden op het Einderplein de cheques 

uitgereikt aan de Dendse verenigingen, die hebben meegedaan aan de Rabobank Clubkas 

Campagne. Iedereen is van harte welkom om de uitreiking mee te maken. Kom je ook even 

kijken? 

 

 

Uiteraard hopen we van harte dat mede door jouw stem het tot een mooi 

bedrag voor de jeugdactiviteit is gekomen.  

 

Heb je nog niet gestemd? Je kunt nog stemmen tot en met 30 april! 

 

 

Data komend carnavalsseizoen 

Tijdens de algemene vergadering zijn al wat data voor het komende carnavalsseizoen 

gecommuniceerd. Noteer ze alvast in de agenda: 

 

Dinsdag 29 oktober 2019  Algemene vergadering 

Vrijdag 15 november 2019  Onder-onsje 

Zaterdag 16 november 2019  Prinsenbal 

Zondag 24 november 2019  Jeugdprinsenbal 

Zaterdag 4 januari 2020  Prinsenreceptie 

Zaterdag 25 januari 2020  Zanikavond 

Zondag 26 januari 2020  Zanikmiddag 

Zondag 9 februari 2020  Jeugdprinsenreceptie 
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Buurtvereniging De Brimberre 
 

 

Onderwerp: Nieuwsbrief voorjaar 2019 
 
 

Beste buurtbewoner(s),   

 

Inmiddels is carnaval weer voorbij en dat betekent ook dat we al langs de deuren zijn geweest 

voor de jaarlijkse contributie. We hebben weer een mooie opbrengst binnengehaald voor onze 

buurt; trouwe én nieuwe leden, bedankt! Hiermee kunnen er weer mooie dingen gedaan en 

georganiseerd worden.  

 

Pasen 

Helaas is het animo voor onze Paasactiviteit de afgelopen jaren behoorlijk teruggelopen. Het 

bestuur is druk bezig met het aanpassen van deze activiteit, daarom zal de activiteit dit jaar niet 

op de activiteitenkalender staan. In 2020 zal deze weer op de kalender staan.  

 

Bestuur 

Het bestuur is uitgebreid, namelijk met Daphne van de Laar, Nick Michiels en Daan Velings. 

We zijn erg blij met deze nieuwe aanwas, maar zijn nog steeds opzoek naar meer 

bestuursleden. Willie Peeters en Adrie van de Laar zijn immers nog maar de enige 2 officiële 

actieve bestuursleden. Om de benoeming volgens de regels te doen is er op 15 mei a.s. om 

20.00 uur een extra ledenvergadering gepland. Het hoofdonderwerp is stemmen t.b.v. het 

bestuur, maar daarnaast kan iedereen tijdens de rondvraag zijn of haar vragen stellen. Locatie 

betreft MFA De Einder (Einderplein 1).  

 

Buurtbarbecue  

Na het succes van de afgelopen jaren is er ook dit jaar weer een buurtbarbecue. Deze gezellige 

middag/avond staat gepland op zaterdag 15 juni a.s. Verdere informatie volgt nog, maar zet 

deze dag vast in je agenda!  

 

Mocht je leuke ideeën hebben voor activiteiten, wil je graag iets terugkoppelen, toch nog de 

contributie voldoen of wil je misschien ook wel in het bestuur, dan kun je dat natuurlijk altijd 

laten weten door een e-mail te sturen naar het onderstaand adres of door iemand van het bestuur 

te benaderen.  

 

 

Wij zien jullie in ieder geval graag op 15 mei en 15 juni!  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Buurtvereniging De Brimberre   

E-mail: debrimberre@hotmail.com     

Website: www.brimberre.nl   

 

 

 

mailto:debrimberre@hotmail.com
http://www.brimberre.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: 

- Laadpalen voor Someren-Heide en Lierop 

- Woningbouwlocatie De Goede Vaart – Someren-Eind 

- Woningbouwlocatie St. Antoniushof – Someren-Eind 

Laadpalen voor Someren-Heide en Lierop 

De gemeente Someren heeft in 2016 deelgenomen aan 

de aanbesteding van de provincie Noord-Brabant voor 

het realiseren van 1.240 nieuwe openbare laadpalen, 

voor zij die niet op eigen terrein kunnen opladen. Deze 

laadpalen zijn al te vinden in Someren-dorp en in 

Someren-Eind, maar zullen op de korte termijn ook te 

vinden zijn in Lierop en in Someren-Heide, na vragen 

tijdens de raadsvergadering.  

Eerder moesten dergelijke openbare laadpalen 

aangevraagd worden en onder bepaalde voorwaarden 

konden deze dan gerealiseerd worden. Echter, 

gemeente Someren wil nu een extra stimulans geven 

aan elektrisch rijden in het kader van duurzaamheid. 

Het enige wat rest is het vinden van goede locaties, 

aldus wethouder Guido Schoolmeesters. 

Een goede ontwikkeling voor de langere termijn!  

 

 

Woningbouwlocatie de Goede Vaart – Someren-

Eind 

Er is een krapte op de 

woningmarkt en dat geldt al 

helemaal ten aanzien van 

starterswoningen. In 

Someren-Dorp, Lierop en 

Someren-Heide is nog sprake 

van ontwikkeling, maar 

Someren-Eind heeft wat dat 

betreft een achterstand. 

Vandaar dat er aan de 

oostzijde van Someren-Eind 

een nieuw woningbouwplan 

ligt, nabij ’t Vaartje, wetende 

De Goede Vaart. Dit plan is 

gericht op starters en de 

eerste voorbereidingen zijn 

inmiddels in volle gang.  

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Zo dient er een bestemmingsplan gerealiseerd te worden. Tevens is het van belang dat zowel 

aankomende starters als omwonenden meedenken bij de ontwikkeling van het plan. Deze 

aankomende starters zijn geformeerd in een werkgroep en denken mee over de wensen en 

mogelijkheden.  

Een stap in de goede richting om ook de jeugd te behouden in Someren-Eind en om zo ook het 

kerkdorp jong te houden en het verenigingsleven en de gemeenschap in stand te houden. Een 

ontwikkeling die wij als Gemeenschapslijst nauwgezet in de gaten houden. Meer informatie 

over dit project is te vinden op www.someren.nl 

  

Woningbouwlocatie St. Antoniushof – Someren-Eind 

 

De herontwikkeling van 

de voormalige 

Mariaschoollocatie aan 

de Nieuwendijk in 

Someren-Eind is reeds 

gestart. Het gebouw is 

inmiddels volledig 

gesloopt en dat betekent 

dat er plaats gemaakt is 

voor de nieuwbouw. 

Nieuwbouw in de vorm 

van een vrijstaande 

woning, een tweekapper 

en op de achterzijde van het perceel een appartementencomplex. Tevens is er aandacht voor 

parkeren en een nieuw te vormen openbare ruimte, mede door de tuin van het kloostergebouw 

hierbij te betrekken.  

Een succesverhaal van een opwaardering in de kern van Someren-Eind, mede mogelijk 

gemaakt doordat omwonenden en deskundigen de handen ineen hebben geslagen. Tegen het 

bestemmingsplan dat dit alles mogelijk zal gaan maken, en wat mei 2019 op de agenda staat 

van de raad, is geen enkele zienswijze (bezwaar) ingediend.  

Kortom, een goed staaltje teamwork met een mooi resultaat!   

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 21 mei en 18 juni 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 mei 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.someren.nl/
http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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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.  


