Nummer 6
Juni 2019

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 20 juni.
Daarna 22 augustus, 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

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
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
Andrea Raaijmakers
Steenoven 22
Sandra Eilers
Sluisstraat 61
Heidi van de Voort
Korteweg 18a
Toos Maas
Kanaaldijk Zuid 61a

493100
Beheerder kerkhof/grafdelver
495993
Coördinatie kosters
473996
1ste H. Communie
440801/06-29379144 Heilig Vormsel
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:0493691315. 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

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.

Muziekfeesten
In het Pinksterweekend is het Einderplein
weer het decor van de Muziekfeesten van
Muziekvereniging Juliana. Met inmiddels
twee uitverkochte avonden van het
evenement Cabaculinair op vrijdag 7 en 8
juni en de eigen Big Fun Band op zondag
9 juni belooft deze editie weer iets heel
bijzonders te worden!
Voor Cabaculinair is het dit jaar de vierde
editie en wederom is het evenement volledig
uitverkocht. De naam is een samenvoeging
van de woorden ‘cabaret’ en ‘culinair’. Op
het Einderplein, dat geheel in de stijl van
een klein, gezellig Comedy Theater zal zijn
ingericht, serveren diverse horecaondernemers uit Someren-Eind verspreid
over de hele avond hun specialiteiten en lokale lekkernijen. Tussendoor kunnen de bezoekers
genieten van een sprankelend amusementsprogramma met schitterende muziek, zang en
humoristisch cabaret. De organisatie voegt elk jaar weer nieuwe highlights aan de culinaire
verrassingen en het showprogramma toe. Ook dit jaar staat de bezoekers weer een aantal
verrassingen te wachten! Het programma start beide edities om 18:30 uur.
Onze eigen Big Fun Band gaat zoals gewoonlijk op zondag 9 juni weer een geweldig optreden
neerzetten. De repetities en voorbereidingen voor de show zijn alweer een paar maanden in
volle gang. Het programma heeft dit jaar een zeer hoog ga-uit-je-dak-met-mega-feestmuziekgehalte, dus alle remmen gaan gegarandeerd los! 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. Plein is open om 19:00 uur. De show start exact om 20:30 uur!!
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Jubileumweekend 100 jaar Muziekvereniging Juliana
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni viert Muziekvereniging Juliana officieel haar 100jarig bestaan. Dit gebeurt met een tweedaags feestprogramma op het Einderplein in
Someren-Eind, dat voor iedereen vrij toegankelijk is.
Na de officiële opening om 20:00 uur op de zaterdagavond volgt er al meteen een heel
bijzonder programmaonderdeel: een optreden van de Oud-Toppers van Muziekvereniging
Juliana. Een half jaar geleden deed de Muziekvereniging een oproep aan oud-leden, om het
instrument voor dit concert weer eens uit het koffer te halen. Maar liefst 35 muzikanten gaven
hier gehoor aan! Na een aantal repetities onder leiding van ere-dirigent Tjeu Snoek zijn zij in
een paar maanden tijd weer helemaal op hun oude niveau en klaar gestoomd voor een
geweldig optreden!
Het harmonieorkest zelf zal aansluitend alvast met een aantal nummers een voorproefje geven
van “Vrienden van Muziekvereniging Juliana Live”. Dit is het slotevenement van het
jubileumjaar, dat op 29 en 30 november en op 1 december 2019 zal plaatsvinden.
De spetterende band Groove Foundation zal daarna een knallend feestje gaan bouwen. Groove
Foundation verspreidt al meer dan 20 jaar het aanstekelijke Groove-virus. Iedereen raakt
besmet door de mix van funk, soul en dance-classics, die wordt gecombineerd met een
enorme dosis energie en uitstraling op het podium.
De zondag start om 10:30 uur met een brunch voor de leden van de Muziekvereniging.
Daarna volgt van 13:00 uur tot 14:00 uur de receptie, waar iedereen de gelegenheid heeft om
felicitaties over te brengen..
Aansluitend aan de receptie start het muziekprogramma voor de zondagmiddag.
Muzičanka, een Moravische kapel uit Blerick bijt het spits af. Deze 13 muzikale acrobaten
zorgen voor spektakel. Elk optreden van Muzičanka is een feestje, ook voor de muzikanten
zelf. Dus “riemen vast” en geniet van dit fijne orkest!
De energieke jonge band The Ties uit Maarheeze zal daarna een uur lang een verbluffende
show met "Brass" muziek verzorgen. Ze zijn geen onbekende van ons, want The Ties heeft al
eerder op het “Blaasfestijn op het plein”tijdens de muziekfeesten hun kunsten vertoond. De
middag wordt vol energie afgesloten door de 2nd Hand Band uit Budel. Deze 9-koppige
formatie, die ook al eens eerder optrad op het Einderplein, gaat met een knallende
blazerssectie en zanggroep zorgen voor een anderhalf uur durende muziekshow. Een waardige
afsluiter van dit jubileumprogramma, dat rond 19:00 uur ten einde zal zijn.
We zien u graag op het Einderplein in het weekend van 29 en 30 juni!

Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of
op www.muziekverenigingjuliana.nl
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KONINGSCHIETEN EN KERMISKONINGSCHIETEN
ZATERDAG 22 JUNI 2019
OPTREKDAG
MAANDAG 24 juni 2019
Op zaterdag 22 juni a.s. organiseert Gilde Sint Lambertus weer haar KONINGSCHIETEN
en het KERMISKONINGSCHIETEN op het Schietterrein “De Kolenboer” (inrit
Boerenkamplaan 79) .
Op maandag 24 juni 2019 vindt weer de OPTREKDAG plaats.
Het programma is al volgt:
Zaterdag 22 juni 2019:
11.00 uur
bijeenkomst in ons Gildehuis Jan v Tieskes
11.15 uur
vertrek naar de huidige koning William van de Voort
13.00 uur
aankomst bij Kapel alwaar de vlag zal worden gehesen en een groepsfoto
gemaakt wordt.
13.45 uur
aankomst op ons schietterrein
14.00 uur aanvang Kermiskoningschieten.
Iedereen van 16 jaar en ouder mag hieraan deelnemen..
15.00 uur aanvang Koningschieten
Hieraan mogen slechts leden, die langer dan één jaar lid zijn van het Gilde en
die 21 jaar of ouder zijn, deelnemen.
Maandag 24 juni 2019:
09.00 uur
bijeenkomst in gildehuis Jan van Tieskes
09.15 uur
vertrek naar de kerk
09.30 uur
aanvang Heilige Mis met aansluitend Hernieuwing Eed van Trouw
en terugtocht naar ons Gildehuis, daarna zullen, zoals gebruikelijk op deze dag de
horecagelegenheden in D’End bezocht worden.
U bent van harte uitgenodigd.
Met vriendelijke groet,
Overheid Gilde Sint Lambertus Someren Eind
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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.
We willen graag alle elftallen, die ooit kampioen zijn geweest met een foto in het boek
hebben. We hebben inmiddels ruim zestig!!!! foto's en we zijn nu op zoek naar de laatste
twintig. Van de ontbrekende foto's heb ik uit ons clubblad veel namen van spelers en/of
trainers kunnen achterhalen. daarom hebben we die hieronder vermeld en is daar onze laatste
hoop op gevestigd.
1976-1977
SSE 5
In de laatste wedstrijd scoorde Nico van de Bogaart met het hoofd de beslissende 2 - 1!!!
1987-1988
D2
Joost Verhees, Leon Coumans, Willy van Veggel, Twan Caris, Bram Wijnen, Wilbert Verrijt,
Wesley Visser, Dorus de Leeuw, Johan Wannemakers, Michel Mikkers en Michael Thijs.
1988-1989
E1
Bjorn van de Eijnde, Bart van de Voort, Koen Wijnen, Roel Verrijt, Michel Mikkers, Wim
Smits, Bart van Leuken, Wiljan Beelen, M. Engelen, P. Muyen, Stefan Linders, Peter Linders
en Peter Verdonschot
Leiders: Albert van den Eijnde(Jzn), Arjan Heijblom en Willie van de Voort
1990-1991
B1
Denis van Eijk, Roland Koster, Sander Wetzels, Louis Linders, Mark Steijvers, Rando
Slegers, Django Schonenburg, Toon Wijnen, Robbert Wijnen, Wilbert Verrijt, Wilco van de
Voort, Jeroen van den Eijnde, Erwin van Gerwen, Mark van den Eijnden en Bart Boerekamp.
Leiders: Piet Coumans, Ruud van de Ven en Freek van de Voort.
1990-1991
C1
Roel Verrijt, Bjorn van den Eijnde, Dominique Bosch, Willie van Veggel, Ronnie Wijnen,
Bram Wijnen, Koen Wijnen, Bart van de Voort, Bart van Leuken, Dorus de Leeuw, Michael
Thijs, Michel Mikkers, Miel Mikkers en Leon Coumans
Leiders: Jack Peters, Marc Cleven en Willie van de Voort.
1992-1993
D1 Najaarskampioen
Ruud van de Voort, Ruud Looijmans, Wiljan Seuren, Niels Hendriks, Willem van de Voort,
Angelo Zanetti, Martijn Hurkmans, Bart Wullems, Stefan Veltrop, Erik Vossen, Mark Verrijt
en Mark Verhees.
Leiders:Henk van de Voort en Ton van de Berkmortel.
1997-1998
SSE 3, E3 en E4
SSE 3 : geen namen van bekend!!!!
E3
Roy Bloemers, Dirk van Bommel, Jeroen Bosch, Dirk Feijen, Dennis van Hout, Steef Klaver,
Jorin van de Laar en Roel Maas.
Leiders:Peter van Hout, Mark Verhees en Wim Smits.
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E4
Frank Dijkmans, Ron van Doorn, Leon Fransen, Rob Hoeben, Dirk Kuijpers, Rob Muijen,
Roel van Otterdijk en Peter Raijmakers.
Leiders: Wiel Koolen, Henk Vossen en Teun Mikkers.
1999-2000
D1 Najaarskampioen
Roy Bloemers, Jan Vossen, Jan Swinkels, Leo van leuken, Sjoerd van Wilderen, Stan van
Otterdijk, Theo Driessen, Tim Schoolmeesters, Willem van de Moosdijk, Jorin van de Laar,
Dennis van Hout, Ruud Briels, Rob Thijs en Giel Toonders.
Leiders: Ferry KLinckenberg, Ton van de Berkmortel en Frans Lomans.
2000-2001
SSE 2 en de A1
SSE 2: Geen namen bekend
A1
Pieter Swinkels, Stefan Veltrop, Mark Veltrop, Bart van Otterdijk, Mark Fransen, Peter van
de Manakker, Hein van de Einden, Peter van Vroonhoven, Peter Lomans, Ronald Claessens,
Frans Vestjens, Frank Vossen, Nicky Schroyen, Bert van Keulen en Gijs van de Manakker.
Leiders: Peter Wijnen, Ben van Keulen en Robert van Houts.
2001-2002
Dames en de B1
Dames onder andere Janske Michiels, Karin Velings, Marlies van Leuken, Heidi Scheepers,
Mirella Seuren, Bea Raijmakers, Annemay van Eijk.
Trainer was Nicky van de Broek.
B1 Ton van de Boomen, Bart Cramers, Dirk van den Eijnde, Roel Henderikx, Ruud van
Horik, Johan van de Manakker, Maarten Middendorp, Bart van de Moosdijk, Hans van
Otterdijk, Johan Verhees, Teun Verhees, Dirk van de Voort, Remco van Wilderen en J. de
Wit.
Leiders: Fer Klinckenberg, Frans Lomans en Jan Bloemers.
2002-2003
D1,F2 voorjaarskampioen
D1 Leiders:Jan, Mark en Theun. Geen namen van spelers bekend.
F2 Leiders: Frank, Iplo en Theun. geen namen van spelers bekend.
2003-2004
C1
Jeroen Bosch, Nicole van de Eijnde, Aron van Houts, Gerwin Huyerjans, Roel van Otterdijk,
Bram Schoolmeesters, Sjors Schoolmeesters, Renée Slegers, Merijn Slegers, Koen
Thomassen, Roy Verhees en Dion van de Zanden.
Leiders: Geert van Houts en Margo van de Eijnde.
2004-2005
SSE 6
Geen namen van bekend.
2005-2006
Dames
Geen namen van bekend.
Zo dat waren ze. Daarom een vriendelijk laatste verzoek aan jullie om nog 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!!!!!
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De Dorpsondersteuner
Mantelzorgcompliment
Wanneer u 8 uur per week minstens 3 maanden lang mantelzorg biedt aan iemand, dan kunt u
samen het mantelzorgcompliment aanvragen bij gemeente Someren. Zie ook elders in dit blad
voor het formulier. Neem bij twijfels of vragen contact met me op.
BOXZ!
Voor jongeren van 11 t/m 15 jaar. Er wordt gewerkt met technieken uit verschillende
verdedigingssporten aan fysieke en mentale weerbaarheid, grenzen stellen, sociale
vaardigheden, discipline, doorzettingsvermogen, samenwerking, wederzijds respect,
coördinatie, motoriek en zo verder. Elke dinsdag van 15.45 tot 16.45 uur in Gymzaal de
Schop in Asten. De kosten zijn 5 euro per maand. Aanmelden kan bij Rogier van Onis
Jongerenwerk: r.lepair@oniswelzijn.nl tel. 06 18 77 93 68
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? Of vind je het juist leuk om voor te lezen aan kinderen of ouderen, of heb je andere
dingen die je met iemand zou willen doen?
Eten enzo
Heeft u vragen over het eetpunt, maaltijdvoorzieningen en mogelijkheden. Graag vertel ik u
wat allemaal is en kan.
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 als u er meer over wilt
weten.
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
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Aanvraag mantelzorgcompliment voor het jaar 20198 77
Bent u een zorgvrager en wilt u voor uw mantelzorger een compliment aanvragen? Of bent u
mantelzorger en ontvangt u graag het mantelzorgcompliment? Vul dan samen dit formulier in.
Let op 1. De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar de zorgvrager woont
2. Er wordt één mantelzorgcompliment per zorgvrager verstrekt
Deze aanvraag uiterlijk 1 december 2019 indienen
1. Gegevens mantelzorger*
Naam + voorletters

:________________________________________________M/V

Adres

:___________________________________________________

Postcode/Woonplaats

:___________________________________________________

Geboortedatum

:___________________________________________________

Telefoonnummer (overdag)

:___________________________________________________

E-mailadres

:___________________________________________________

Rekeningnummer (IBAN)

: N L l_ l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

Tenaamstelling rekeningnummer
(naam die op de bankpas staat)

:___________________________________________________

2. Gegevens zorgvrager*
Naam + voorletters

:________________________________________________M/V

Adres

:___________________________________________________

Postcode/Woonplaats

:___________________________________________________

Geboortedatum

:___________________________________________________

Telefoonnummer (overdag)

:___________________________________________________

3 . Verklaring mantelzorger
Als mantelzorger verklaar ik hierbij dat ik aan de zorgvrager:
Ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg verleen
Dat ik de zorg niet verleen vanuit een persoonsgebonden budget of omdat het mijn werk is.
Geef hier een toelichting van uw ondersteunende taken

Vergeet uw handtekening niet! Vul ook de achterkant van dit formulier in.
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4. Ondertekening mantelzorger

Ondertekening zorgvrager

Plaats

:________________________

____________________________

Datum

:________________________

____________________________

Handtekening

:________________________

____________________________

Mogelijk nemen wij contact met u op voor nadere informatie en/of uitleg.
Steunpunt mantelzorg
Het steunpunt mantelzorg van Onis Welzijn biedt informatie, advies en steun op het gebied van mantelzorg,
zowel praktisch als emotioneel. Zie voor meer info: www.oniswelzijn.nl. Ook kunt u bellen met 0493441253.
Bent u als mantelzorger al geregistreerd bij het steunpunt mantelzorg van Onis Welzijn?
Ja
Nee, ik heb geen interesse
Nee, ik zou me echter graag registreren.
U geeft de gemeente hierbij toestemming om naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de mantelzorger
door te geven aan Onis Welzijn. Voor meer informatie over uw privacy en het verwerken van uw
persoonsgegevens, zie de privacyverklaring op www.oniswelzijn.nl
Heeft u buiten het mantelzorgcompliment nog behoefte aan andere vormen van ondersteuning? Neem dan
contact op met team ZO Someren. Dat kan via (0493) 494 888 (ma t/m vrij van 09.00 tot 12.30 uur) of via
www.zosomeren.nl/contact

Toelichting
De gemeente Someren waardeert de inzet van mantelzorgers. Wij bedanken hen hiervoor met een
mantelzorgcompliment. Dit is een financiële bijdrage van maximaal € 100,- per zorgvrager. De
zorgvrager moet in de gemeente Someren wonen. Per zorgvrager wordt er maximaal één compliment
verstrekt.
Hoe verder?
Is de aanvraag compleet? Levert u deze dan uiterlijk 1 december 2019 in bij het Klant Contact Centrum
gemeente Someren, Wilhelminaplein 1 te Someren. Alleen volledig ingevulde formulieren die uiterlijk 1
december 2019 zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Wij bekijken of u in aanmerking komt voor
het mantelzorgcompliment. U ontvangt u een brief na de beoordeling van uw aanvraag. Het
mantelzorgcompliment wordt voor de kerst uitbetaald.
Gegevens
Wij gebruiken de gegevens op dit formulier alleen voor het beoordelen en uitbetalen van het
mantelzorgcompliment. Zie voor meer informatie over uw privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens
de privacyverklaring op www.zosomeren.nl.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met:
-Steunpunt Mantelzorg, tel: (0493) 441 253
-Klant Contact Centrum gemeente Someren, tel: (0493) 494 888
* Voor meer informatie over uw privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens, zie de privacyverklaring
op www.zosomeren.nl.
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KBO Bedevaart Ommel 15 Augustus 2019

Evenals andere jaren organiseren de gezamenlijke Kringen van Asten, Deurne en Someren
ook dit jaar weer de Bedevaart op Maria Ten Hemel Opneming op 15 augustus voor leden
van de KBO. Ook andere ouderen die geen lid zijn van de KBO kunnen aan de Bedevaart
deelnemen.
De Bedevaart wordt gehouden op Maria Ten Hemel Opneming op 15 augustus in de kerk
van Onze Lieve Vrouw Presentatie in Ommel.
Een werkgroep met leden uit alle drie de kringen hebben het programma voor deze Bedevaart
gemaakt.
Met een nieuw misboekje en nieuwe afspraken kunnen we op 15 augustus met een goed
vertrouwen de Bedevaart tegemoet zien. Aalmoezenier W. Kalb van KBO-Brabant zal de
dienst voorgaan. Daarbij wordt hij geassisteerd door Kapelaan H. Overbeek van Ommel.
Verder hebben we ook pastoor P.Scheepers van de Heilige Franciscus parochie Asten,
Pastoor P.Janssen van parochie Heilige Willibrord Deurne en Pater J.Zwirs uit Lierop weer
uitgenodigd.
De aanvang van de dienst is om 14.30uur in de kerk van Ommel.
Uw aller aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Na de dienst is er de mogelijkheid
om in Cafe-zaal De Pelgrim gezellig een kopje koffie eventueel met gebak te nemen, letwel
op eigen kosten.
Verder krijgt elke KBO afdeling de gelegenheid om vooraf de dienst het clubvaandel achter
het altaar te plaatsen. Probeer tijdig aanwezig te zijn.
Erop vertrouwend dat de werkgroep u hiermee voldoende heeft geïnformeerd verblijven wij
met vriendelijke groeten.
Ook K.B.O.-Someren-Eind wil namens de werkgroep U van harte uitnodigen.
We hopen dan ook dat we veel ouderen in Ommel kunnen begroeten.
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Nog een laat nawoordje over carnaval.
Voor het eerst na 63 jaar heb ik geen carnavalsoptocht gezien en dat doet pijn.
De reden daarvan was dat ik in het ziekenhuis lag met een zware longontsteking, een
blaasontsteking en een pacemaker die helemaal op was.
Toen ik hoorde dat er slechts drie wagens zouden meerijden dacht ik oeioei wat is dat weinig
maar achteraf bleek het toch een mooie optocht te zijn geweest.
Door de jaren heen heeft de optocht van de Plattevonder een zeer goede naam opgebouwd en
het zou bijzonder jammer zijn als die verloren zou raken.
Misschien zijn vele buurten bang geworden van de prachtige wagens in het verleden en
hebben gedacht “daar kunnen wij niet meer tegenop” of zijn de kosten te hoog geworden maar
het hoeft allemaal niet zo prachtig te zijn, meedoen is veel belangrijker.
Ook het idee dat er achter steekt kan soms heel humoristisch zijn en toch niet veel geld hoeft
te kosten. Ik herinner me dat in de beginjaren een wagen meereed met de titel “kleine stelen,
maar grote het meest” De hele wagen was volgebouwd met bezemstelen, voorop kleine stelen
maar op het achterste gedeelte héél veel lange stelen. Dat was echt iets om over na te denken
en viel bij de toeschouwers in een heel goede smaak.
Zo zijn er talrijke ideeën te bedenken die niet veel hoeven te kosten maar toch erg leuk
kunnen zijn.
Dus, buurten, ga volgend jaar aan de slag, kom allemaal met een wagen, je hoeft niet mee te
dingen aan de eerste prijs maar allemaal mee doen is hartstikke leuk.
We hebben vele jaren gestreefd naar een prettige carnaval op de Plattevonder en moeten
ervoor zorgen dat iedereen, ook de jeugd in Someren-Eind blijft.
Het nieuwe idee om een optocht te houden van mooie wagens uit de hele omgeving is daarvan
een prachtig voorbeeld. Ik verneem dat daar veel belangstelling voor was en ook in de pers is
er veel aandacht aan besteed.
Rotten en Rotinnen, blijf waakzaam, we moeten het zelf doen!
Remy Lammers.

Geachte inwoners van Someren-Eind,

Op woensdag 12 juni 2019 tussen 11.00 en 17.00 uur is de Nieuwendijk afgesloten tussen de
van den Eijndelaan en de Lambertusstraat voor doorgaand verkeer, in verband met activiteiten
van Jeugdvakantiewerk. Deze vinden plaats op de Nieuwendijk/Einderplein. Wij verzoeken u
dan ook om uw auto binnen deze tijd buiten dit gebied te parkeren.
Wij danken u voor uw medewerking.
Jeugdvakantiewerk Someren-Eind.
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DORPSRAAD
Op een zondagochtend loop ik door het landelijke gebied van Someren-Eind en laat me door
de natuur inspireren om een stukje te schrijven voor Samen ´t Eind, met het doel meer
bekendheid te geven aan de Dorpsraad.
Someren-Eind is mooi, de natuur is mooi en de leefbaarheid van Someren-Eind is goed.
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Marion Swinkels, opgegroeid en nog steeds wonend
aan de Nieuwendijk, getrouwd met Leo en samen hebben we twee zonen, Tom en Giel. Ik ben
werkzaam als verpleegkundige bij de Zorgboog in de binnenstad van Helmond.
Al enkele jaren ben ik actief in de Dorpsraad van Someren-Eind, ik vind het fijn om iets voor
ons dorp te kunnen doen. De Dorpsraad staat voor leefbaarheid, door te luisteren naar anderen
en samen te werken met anderen kunnen wij als Dorpsraad mee bewegen in de behoeften en
wensen van de mensen in Someren-Eind.
Ik luister graag naar mensen, vind het fijn om iets voor een ander te kunnen doen en ook om
met mensen samen te werken, daarom past de Dorpsraad zeker bij mij.
Gezondheid en welzijnswerk is wel mijn dingetje. Ik ben dan ook actief geweest, samen met
andere leden van de Dorpsraad en Cindy Manders dorpsondersteuner, met het organiseren van
avonden over alcohol en drugs, vooral om dit onderwerp bespreekbaar te maken bij ouders en
jongeren. Om samen het gesprek aan te gaan.
Vorig jaar hebben we met de KBO, ONIS, Maria Verrijt en Ankie Spee een avond
georganiseerd over het onderwerp “een dementie vriendelijk Someren-Eind”. Steeds meer
mensen krijgen met dementie te maken. Door de vergrijzing en het stijgen van de
levensverwachting zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen aan deze ziekte lijden.
Al jaren bestaat er ook de mogelijkheid om twee keer in de week in de Einder te eten. Het valt
op dat er de laatste tijd minder mensen komen, wat zou hier de reden van kunnen zijn?
Samen met Hetty Vereijken diëtiste, Hans Toonders voorzitter van de Einder, Cindy Manders
en Marij Klinkenberg van de KBO, kijken we wat er nodig is om weer meer mensen bij het
“Eetpunt” te ontvangen.
Een tijdje geleden had ik contact met Vera Verdonschot, hoofd woonverpleging kleinschalig
wonen van de Zorgboog in Someren-Eind. Ik stelde haar de volgende vraag: kunnen wij als
dorp nog iets betekenen voor het kleinschalig wonen? Kook-vrijwilligers zijn hier echt van
harte welkom, neem gerust contact op met Vera Verdonschot tel: 06 1096 5045 of met Cindy
Manders Dorpsondersteuner tel: 06 1922 1188.
Denken jullie, na het lezen van dit stukje, ik zou graag iets willen betekenen voor SomerenEind of heb je nog ideeën of aandachtspunten, sluit dan gerust een keer aan bij een
vergadering. Deze vergadering is elke derde maandag van de maand van 20.00 uur tot
ongeveer 22.00 uur in de Einder.
Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe leden voor de Dorpsraad, heb je hierin interesse, neem
dan vrijblijvend contact op met een van de leden van de Dorpsraad of kijk op www.somereneind.nl voor meer informatie. Je mag mij ook altijd bellen, mijn nummer is 06 2844 1906.
Voel je vooral welkom.
Marion Swinkels
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KERMIS
We zijn al weer druk aan de gang gegaan om ook dit jaar weer voor iedereen een mooie
kermis te regelen. Zo hebben we dit jaar ook weer een spaaractie. Deze keer niet met zegels
maar met munten die direct uit te geven zijn aan de kermisattracties én kraampjes! Het is
zeker de moeite waard zo veel mogelijk munten te sparen bij lokale ondernemers, omdat de
gespaarde munten een korting op de ritprijs/ product geven. Houdt de actie in de gaten,
binnenkort starten we daarmee!
TIP: Ben je ondernemer en nog niet benaderd door het kermiscomité, laat dan weten dat je
ook geïnteresseerd bent in de actie door een mail te sturen naar:
kermissomereneind@oulook.com
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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:
- Somerdaal nieuw plan in Heihorsten
- Huisvesting arbeidsmigranten
- Aanvraag koninklijke onderscheiding
- Someren-Eind rolstoel toegankelijk
Somerdaal
Op de hoek Vaarselstraat/Heikantstraat, dat is achter waar vroeger het restaurant het
Weekend lag, heeft een ondernemer een plan ingediend om een vakantiepark te ontwikkelen
met 13 huisjes. Deze huisjes kunnen gekocht worden. De locatie ligt binnen recreatie gebied
Heihorsten. In eerste instantie heeft de raad dit plan afgekeurd maar na wat aanpassingen,
een wat slingerende weg, de huisjes beter verdeeld en betere inpassing heeft de raad
ingestemd met dit plan. In een later stadium wordt er eventueel grond bijgekocht van de
buurman en wordt fase 2 ontwikkeld.
De vakantie woningen zijn bedoeld voor senioren en echtparen in de leeftijd van 50+.

Arbeidsmigranten
De huisvesting van arbeidsmigranten is een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Dat
arbeidsmigranten onmisbaar zijn in de arbeidsmarkt is bekend, maar als het aankomt op het
huisvesten van arbeidsmigranten in reguliere woningen, zowel binnen als buiten de kom
roept dit enige weerstand op.
Huisvesting in de kom:
In de kommen van de gemeente Someren is het mogelijk om arbeidsmigranten te huisvesten.
Het aantal personen dat per woning gehuisvest kan worden is afhankelijk van de grootte van
de woning alsmede de aanwezige voorzieningen. In totaal mogen er maximaal 10 personen
gehuisvest worden, waarbij per persoon minimaal 12 m² bruto woonruimte aanwezig moet
zijn. Concentratie van arbeidsmigranten is niet wenselijk. Kleinschaligheid in woonwijken
heeft de voorkeur boven grote (onbeheerde) concentraties en voorzieningen.
Voor parkeren is de norm gesteld op 1 parkeerplaats per 3 huisvestingsplaatsen op eigen
terrein.
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Huisvesting in het buitengebied:
In het buitengebied van Someren richt de gemeente zich met primair op de huisvesting van
arbeidsmigranten die in de gemeente werkzaam zijn. Bij huisvesting binnen de kerngebieden
is huisvesting van externe arbeidsmigranten ook mogelijk in bestaande logies- of
hotelfuncties.
In het buitengebied van Someren zijn verschillende huisvestingsvormen mogelijk. Het aantal
personen is afhankelijk van de type voorziening.
•

In een woonunit mogen maximaal 4 personen per woonunit van 20m² gehuisvest worden.
Dit is exclusief een minimum van gemeenschappelijk leef- en woonruimte van 5m² per
persoon;

•

In een bedrijfswoning (ook op een VAB) in het buitengebied is minimaal 12m²
woonoppervlak per persoon toegestaan tot een maximum van 20 personen per woning;

•

In een woning in het buitengebied is minimaal 12m² woonoppervlak per persoon
toegestaan tot een maximum van 20 personen per woning;

•

In een bedrijfsgebouw in het buitengebied is huisvesting ten behoeve van eigen
werknemers op de desbetreffende locatie toegestaan;

Aanvraag koninklijke onderscheiding
Denk je dat iemand in je omgeving in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding dan
moet je deze aanvragen voor 1 juli. Je kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente,
zij helpen je dan verder.
Someren-Eind rolstoel toegankelijk.
De gemeenschapslijst kreeg een vraag van een inwoner dat je niet overal met de rolstoel de
trottoirs op kunt. Op veel plaatsen zijn trottoirs verlaagd zodat je daar makkelijk het trottoir
op kunt. Lage trottoirs hebben veelal een ronde trottoir band waar geen verlaging is gemaakt.
De bedoeling is dat je over deze ronding het trottoir op kunt met de rolstoel. Als de trottoir te
hoog is is deze op diverse plaatsen verlaagd.
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 18 juni en 27augustus
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

Informatiebulletin juni 2019
Jos Feyen
494627
Patricia Buis-Iven 06-39300389
Jan Adriaans 0646857334 Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976
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Crostini met hummus & radijs
Heerlijk .. hummus. Wist je dat je dat super makkelijk zelf kunt maken.
Bij Bon Appetit maken we alles zonder pakjes of zakjes. We gebruiken ontzettend veel
groente maar ook een stukje vlees en vis komen aan bod in een kookworkshop. Vers is
gewoon het allerlekkerste en bovendien super gezond. De basis ingrediënten
van hummus zijn kikkererwten, tahin (sesampasta), olijfolie, knoflook en soms kruiden.
Kikkererwten zitten vol met eiwitten, vezels en mineralen die voor een vol gevoel zorgen en
cholesterolverlagend werken. Zo zal je dus minder snel naar een ongezonde snack grijpen.
(bron: gezondheidsnet)
Voorgerecht | 6 personen | 20 minuten

Wat heb je nodig :
2 el tahin (sesampasta)
2 teentjes knoflook
1 citroen
400 gram kikkererwten
1 tl gemalen komijn
8 radijsjes
20 gram kiemgroente

50 gram tuinerwten
6 dikke sneden brood

keukenmachine – knoflookpers - grillpan
We beginnen met de bereiding :
1. Pers de knoflook en de citroen en snijd de radijsjes in dunne plakjes
2. Maal de kikkererwten met een beetje sap van de kikkererwten en de helft van
de knoflook, het citroensap, de tahin en de gemalen komijn tot een gladde
massa. Het beste kun je hiervoor een keukenmachine gebruiken.
3. Voeg voor de smeuïg heid wat zonnebloem olie toe.
4. Meng 3 el zonnebloemolie met de overige knoflook.
5. Verhit een grillpan en kwast het brood in met de knoflook olie. Grill de sneden.
6. Verdeel de hummus over de gegrilde sneden brood.
7. Leg de radijsjes op de hummus en garneer met de tuinerwten en de
kiemgroente.
8. Leuk als voorgerecht maar ook als lunch gerecht.

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