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Nummer 7 

Juli 2019 

 

 
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. 

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 22 augustus.   

Daarna 19 september, 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                                                    06-17482545 ( Nelly van Houts ) 

5712 EJ Someren-Eind         

Bank: NL14RABO01480.09.484           

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 

Els van de Eijnde  Kleijnaartstraat 16 06-54972252  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
mailto:pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
mailto:harold.van.overbeek@hetnet.nl
mailto:past.eind.37@hetnet.nl
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Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jubileumweekend 100 jaar Muziekvereniging Juliana 
 

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni viert Muziekvereniging Juliana officieel haar 100-

jarig 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 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Start een muzikale opleiding bij Muziekvereniging Juliana! 

In september begint weer een nieuwe blokfluitcursus en slagwerkcursus voor kinderen vanaf 

groep 4. 

Blokfluitcursus: 

In deze cursus krijgen de leerlingen een gedegen opleiding in muziektheorie en leren ze noten 

lezen. Verder krijgen ze voorlichting, demonstraties en advies bij het kiezen van een 

instrument.  

De blokfluitlessen worden op woensdag in het begin van de middag gegeven door Tjeu Snoek 

in de Einder. De kosten bedragen € 4,50 per les per kind  in groepsverband. 

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen  met Tjeu Snoek, tel. 0495-

543253 of 06-24772966. snoektjeu@gmail.com 

U mag ook gerust even De Einder binnen lopen op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Op 

donderdagavond tussen 18:15 en 19:45 uur repeteren de jeugdorkesten, ook dan bent u van 

harte welkom om een keer te komen kijken. 

Slagwerkcursus: 

Kinderen die kiezen voor slagwerk kunnen evt. zonder blokfluitcursus direct starten als 

slagwerker. De leerlingen krijgen een gedegen slagwerkopleiding, leren goed noten lezen en 

mogen na een jaar al meespelen in de C-slagwerkgroep. 

Slagwerkles wordt op woensdag in De Einder gegeven door Guido Pouwels. De leerlingen 

krijgen een kwartier slagwerkles en de kosten zijn € 245,- per jaar. Hiervoor krijgen de 

leerlingen 38 weken les. Het lesgeld kan per kwartaal betaald worden. 

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Guido Pouwels,  

tel. 06-50282292. U mag ook gerust een keer komen kijken op de repetitie van de 

jeugdslagwerkgroepen, woensdag in De Einder tussen 17:15 en 19:00 uur. 

Muziekles voor volwassenen: 

Ook voor volwassenen is er de mogelijkheid om muziekles te volgen! Dit kan blokfluit, 

slagwerk of een ander instrument zijn. Hebt u al een muzikale achtergrond dan kunt u direct 

beginnen met een instrument. 

Wij bieden u drie gratis lessen aan waarna u beslist of muziek maken iets voor u is. 

  

Voor algemene informatie over de muziekopleiding kunt u contact opnemen met 

jeugdcoördinator Frank van Meijl frankvanmeijl@hotmail.com  06-24418759. 

mailto:snoektjeu@gmail.com
mailto:frankvanvanmeijl@hotmail.com
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De Dorpsondersteuner 

 

Zo Someren 

Op de website www.zosomeren.nl kunt u terecht met uw vragen over Zorg & Welzijn, Werk 

& Inkomen of Jeugd & Gezin. Hier vindt u ook contactgegevens van diverse mensen en 

organisaties van Gemeente Someren. 

 

Zorgt u voor iemand? 

U bent mantelzorger als  u ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg 

verleent aan iemand. U verdient dan een compliment. Kijk voor het mantelzorgcompliment op 

www.zosomeren.nl of vraag het formulier aan mij.  

 

Alzheimer Café Peelland 2 juli 

Elke eerste dinsdag van de maand is het Alzheimer Café Peelland. Deze keer is het thema 

'Samen bankieren, wanneer zelfstandig bankieren niet meer vanzelfsprekend is'. In ‘de 

Beiaard’ te Asten, open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 en eindigt om 21.00 

uur. De toegang en het eerste kopje koffie zijn  gratis, voor de overige consumpties wordt een 

bijdrage gevraagd. 

 

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?  

Neem dan eens contact met me op.  

 

Schulden of geldproblemen? 

Hulp nodig, vragen of meer informatie? Op de site www.komuitjeschuld.nl vind je meer 

informatie. Of neem contact op met Marjo Rutten of Henny van den Boomen van de Onis 

schulddienstverlening voor directe hulp: 0493-441245 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zosomeren.nl/
http://www.zosomeren.nl/
mailto:dorpsondersteuner@someren-eind.nl


7 

 

 
 
 

Het verenigingsleven in Someren-Eind 

Tijdens de 2e verenigingsavond zijn een aantal thema’s behandeld waaronder de 

activiteitenkalender, presentatie verenigingen en samenwerking buurtverenigingen. 

 

Activiteitenkalender 

Doel van deze kalender is om alle activiteiten van de Eindse verenigingen in een jaarkalender 

op te nemen.  

Alvorens de kalender te publiceren is het goed activiteiten op elkaar af te stemmen. De 

dorpsraad gaat deze kalender beheren, plaatsen op de website en publiceren in Samen ’t Eind.  

Wij willen voor de resterende maanden van 2019 een begin maken. Hiervoor zijn de 

verenigingen via de mail uitgenodigd om voor 1 juli de geplande activiteiten vanaf 1 

september 2019 door te geven en indien mogelijk ook alvast de jaarplanning van 2020. Ook 

kunnen repetities, trainingen, uitvoeringen, vergaderingen etc. opgenomen worden.  Zijn er 

verenigingen die wij via de mail zijn vergeten of zijn er andere instanties die ook graag 

gebruik willen maken van de kalender, stuur even een mail naar dorpsraad@someren-eind.nl 

 

Presentatie verenigingen 

Niet iedereen van ons dorp is bekend met de activiteiten van de verenigingen en zijn 

misschien ook wel nieuwsgierig hoe de clubaccommodaties eruit zien en/of willen een 

repetitie of training bijwonen. 

Wij hebben de verenigingen gevraagd wat ze van het idee vinden om een soort van "open 

huis/verenigingsmarkt" te organiseren.  Jaarlijks kunnen een aantal  verenigingen zich dan 

presenteren. Dit kan op het Einderplein en/of Pastorietuin of op locatie bij o.a. SSE, TVSE, 

Gildehuis, Komokus, Scouting, Hermode, Speeltuin, Paardenvereniging en in de Einder.  

Ideeën hierover zijn van harte welkom. 

 

Samenwerking buurtverenigingen 

Ook is tijdens de 2e verenigingsavond gesproken over de samenwerking tussen de 

buurtverenigingen. 

José Kluijtmans van buurtvereniging Ketelenberg heeft namens de dorpsraad het initiatief 

genomen alle buurtverenigingen van Someren-Eind te benaderen om te peilen of er behoefte 

is aan samenwerking. Op onderstaande punten gaan buurtverenigingen samenwerken.  

• minimaal 1x per jaar een gezamenlijke vergadering 

• aanmaken van een buurtverenigingenapp 

• gezamenlijke kinderactiviteiten organiseren 

De buurtvereniging die een activiteit wil organiseren kan de anderen hierover informeren en 

vragen of er belangstelling is dit samen te doen.  

 

 

Namens de dorpsraad 

Hans Looijmans 

Telefoon 06-13902531 

E-mail: dorpsraad@someren-eind.nl 
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Wijkagenten 

• De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk 

• Hij of zij signaleert sociale problemen, criminaliteit, milieu en verkeer en speelt hierin 

een handhavende en adviserende rol 

• De wijkagenten zijn te bereiken via 0900-8844 

• U kunt ook op www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten een contactformulier invullen. 

Dan neemt de wijkagent contact met u op 

Wijkagenten in Someren 

• Dirk Lingg: Someren-Dorp 

• Marianne van Kempen: Someren-Noord en Lierop 

• Iris Claes-Ramaekers: Het Loove, Someren-Eind en Someren-Heide 

Contact politie 

• Spoedsituaties: 112 

• Politie nodig zonder spoed: 0900-8844 

• Instagram: @POL_Someren 

• Facebook: Politie Deurne Asten Someren 

Meld Misdaad Anoniem 

• Onafhankelijk meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en 

misdaad 

• Te bereiken via tel. 0800-7000 

Twijfels? 

• Bij twijfel altijd contact opnemen met 0900-8844  

Want je weet maar nooit… 

 

Voorkom woninginbraak! 

Jaarlijks zijn vele mensen slachtoffer van een inbraak. Er zijn vreemden in huis die overal 

aanzitten en waardevolle spullen meenemen. Dat heeft grote invloed op het gevoel van 

veiligheid van het slachtoffer maar eigenlijk ook van de hele buurt. Wie is er nu aan de beurt, 

denken velen. 

Politie en gemeente doen er samen met bewoners veel aan om inbrekers te pakken. Want kunt 

u zelf concreet doen? Maak het ze vooral niet te makkelijk! Inbrekers willen snel scoren, 

duurt het te lang dan geven ze op. Op www.youtube.com/watch?v=ayXkdGs6qOQ ziet u hoe 

inbrekers te werk gaan. Het filmpje maakt ook duidelijk hoe u het inbrekers moeilijk kunt 

maken. 

 

 

 

 

https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
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Hoe kunt u een inbraak voorkomen? 

• Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral niet wc-raampjes of ramen en deuren van 

een garage. 

 

• Vermeld nooit op social media (Facebook of Twitter) of uw antwoordapparaat dat u niet 

thuis bent. 

 

• Doe op verschillende plekken, op verschillende tijden, in huis een lamp aan als het donker 

is. Met een schakelklok kunt u de tijden regelen. 

 

• Vertel het uw buren als u een paar dagen niet thuis bent. Zij kunnen een oogje in het zeil 

houden en voor de post en planten zorgen. Zij kunnen eventueel ook de gordijnen sluiten en 

weer openen. 

 

• Plaats tijdens uw afwezigheid een auto op de oprit: een eventuele tweede auto van uzelf of 

die van uw buren. 

 

• Zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een krant liggen zodat het huis een bewoonde indruk 

maakt. 

 

• Voorzie een inbraakgevoelige schuifpui van een veilig slot. 

 

• Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele 

lichtkoepels. 

 

• Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, vooral als deze makkelijk te bereiken is  

door bijvoorbeeld een uitbouw of erker. 

 

• Zorg voor voldoende buitenverlichting. 

 

• Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan een raam inslaan 

en zo de deur openen en zich binnenlaten. 

 

• Verstop geen sleutels, de deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen. 

 

• Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos), bij verlies is de weg naar uw huis snel gevonden. 

 

• Zorg dat u niet veel cash geld in huis heeft. 

 

• Zet geen waardevolle spullen in het zicht. 

 

• Zorg voor een oppas in huis wanneer een rouwadvertentie of jubileumadvertentie met uw 

adres in de krant stond. Inbrekers bekijken advertenties om zien of bewoners afwezig zijn. 

Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst. 

 

• Zorg dat niemand via een ladders of kliko naar binnen kan klimmen. 

 

• Registreer op een registratiekaart uw waardevolle spullen zodat u bij diefstal een overzicht 

heeft. 
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Persbericht vanuit MFA de Einder 
 

De vakantieperiode nadert maar we zijn bezig met nieuwe activiteiten voor na de vakantie. 

MFA de Einder gaat vanaf september 1 activiteit in de maand organiseren. 

Ons doel is om onze deuren meer te openen voor degene die het leuk vinden om deel te 

nemen aan een activiteit in ons gemeenschapshuis, zonder dat je lid hoeft te zijn van een 

vereniging. 

 

Ons programma voor dit jaar ziet er als volgt uit: 

 

20 september:  “Fun” kien avond, met medewerking van de  “dames van de lach” 

15 oktober:  Rik- kaartavond 

19 november:  “samen eten” en aansluitend een activiteit 

10 December:  Kerststukje maken onder het genot van een hapje en een drankje  

 

De komende maanden zullen wij meer info onder anderen via “Samen het eind” en de 

“facebookpagina” van MFA de Einder publiceren. Hou dit in de gaten! 

 

Heb je interesse in een van de activiteiten, schrijf deze datum dan alvast op in je agenda. 

 

Mocht je zelf een idee hebben voor een activiteit die we kunnen gaan organiseren, geef dit 

door via het mailadres van MFA de Einder, 

mfa.de.einder@xs4all.nl 

 

Exposities 

 

Enkele maanden geleden heeft MFA de Einder een opfris beurt gehad. Om ook de gangen en 

wanden aantrekkelijk te houden is het idee ontstaan om de De Einder beschikbaar te stellen 

voor wisselende exposities. We hebben ongetwijfeld veel verborgen talenten in ons dorp en 

die willen we de kans geven hun artistieke creaties ten toon te stellen. 

 

Na de zomervakantie zal Irma van Gemert als eerste exposeren. 

 

Irma van Gemert (1988), opgegroeid in ons eigen Someren-Eind  was als kind zijnde al veel 

bezig met tekenen, knutselen en andere creatieve bezigheden. Na haar middelbare school is ze 

de opleiding tot Allround Kapper gaan volgen. Dit was altijd al haar grote wens, maar 

wegens gezondheidsklachten heeft ze na het afronden van de opleiding deze droom moeten 

laten varen. Haar creatieve onrust moest ze ergens in kwijt en deed dit thuis voornamelijk met 

tekenen.  

Na het volgen van een aantal lessen en workshops kwam ze erachter dat schilderen haar 

passie is, met dit kleurrijk- en pasteuze medium kan ze helemaal los gaan in haar creativiteit. 

Langzaam werd schilderen een uit de hand gelopen hobby waarin ze continu verder wilde 

groeien. Vooral portret- en model schilderen trekt haar enorm aan, om hier verder in te 

ontwikkelen is ze in 2014 lessen gaan volgen aan de Academie voor Schone Kunsten in 

Arendonk.  

Irma wil niet in kaders denken en vind het leuk om te experimenteren en af en toe andere 

stijlen uit te proberen. Hierbij maakt ze gebruik van verschillende media die ze vaak met 

elkaar combineert. Gefascineerd door karakter ziet ze een uitdaging in het vastleggen van 

persoonlijkheden in zowel portret als model werken.  

mailto:mfa.de.einder@xs4all.nl
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In de editie van september zullen wij hierover meer informatie  delen. 

Mocht je na het lezen van dit initiatief ook graag een expositie willen houden in MFA de 

Einder, dan kun je je aanmelden via het mailadres van MFA de einder:  

mfa.de.einder@xs4all.nl   

 

Verras onze eigen inwoners met uw eigen creaties! We horen graag van u! 

 

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

 

 

 

 

Nieuws van de Boekenspot MFA de Einder 
           

Van de boeken in de Boekenkast in de Einder wordt veel gebruik gemaakt. 

Gelukkig dat veel mensen hier blij van worden, maar nog fijner is dat we elkaar blij maken 

door onze boeken te delen……….. 

 

Het is fijn als er nieuwe boeken bij komen om de kast gevuld te houden zodat er een groot 

aanbod in keuze blijft…. 

Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig!! 

 

Heb je boeken gelezen, breng ze terug zodat je er een ander ook een plezier mee kunt doen. 

Heb je boeken waarvan je vind dat een ander ze zeer zeker gelezen moet hebben, zet ze in de 

boekenspot kast…. 

 

De Boekenspot is geopend van: 

Maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur terecht bij de boekenkast.  

In de avond en in het weekend alleen als  MFA De Einder geopend ivm activiteiten. 

 

Wil je van de zomer: in de tuin of op vakantie, terwijl de zon heerlijk schijnt, onder het genot 

van een kopje koffie/thee, pilsje of een heerlijk wijntje genieten van een goed boek…. 

Houd er dan rekening mee dat tijdens de zomervakantie MFA de Einder gesloten is vanaf 8 

juli tot en met 18 augustus. 

Je kunt dan ook niet meer bij de boeken….. 

 

Voor vragen kun je terecht bij  

Jet van Lierop 

06-53722530 
 

    “Boeken geven geen wijsheid 

    waar er geen wijsheid was, 
    maar waar er wijsheid is, 
    wordt deze door het lezen groter……...” 
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Gezocht bestuurslid voor MFA de Einder. 

 

Gelet op de huidige bestuursbezetting zou een bestuurslid met gevoel/interesse voor licht en 

geluid zeer welkom zijn, maar ook andere kandidaten zijn welkom. 

Heeft u interesse of vragen over de functie, neem dan contact op met voorzitter Hans 

Toonders telefoon: 06-12554264 

 

   ----------------------------------------------------- 
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De Kring.     

 

Afgelopen maart hebben wij onze jaarvergadering gehad waarbij er een bestuurswisseling 

heeft plaatsgevonden. Marian Mennen en John Verhees hebben het bestuur verlaten. Dank je 

wel voor jullie inzet van de afgelopen jaren. Lambert Claessens is weer toegetreden tot het 

bestuur. Samen met Bart Bennenbroek zijn zij het aanspreekpunt van De Kring. 

We hebben de koers van afgelopen jaren wat losgelaten en willen weer eens anders gaan doen 

om jullie als publiek weer een voorstelling te geven zoals we die jaren terug ook hadden. We 

zijn begonnen met het zoeken van een regisseur welke we gevonden hebben in de persoon van 

Mike Severens. Mike heeft de laatste paar jaar in Heusden bij Onderling Kunstgenot met veel 

succes geregisseerd en we wensen Mike ook bij ons datzelfde succes toe. Aan zijn inzet zal 

het niet liggen. 

Net zo min als die van de spelersgroep, bestaande uit Cees van der Velden, Rob Mutsers,  

Riky Lammers, Lambert Claessens, en uit Someren hebben we Katelijne Deerns weten te 

strikken voor onze productie. Kortom allemaal spelers met vele jaren ervaring. 

 

Het stuk, een klucht, “Verkeerd Verbonden,” in 2 bedrijven van Robin Hawdon. Inmiddels 

zijn we al een aantal repetities onderweg en het beloofd een avondje lachen te worden. De 

uitvoeringen van deze productie staan gepland op zaterdag 26 oktober, dinsdag 29 oktober, 

vrijdag 1 november en zaterdag 2 november, allemaal om 20:00, en zullen plaatsvinden in De 

Einder. 

 

Wil je op de hoogte blijven? Houd dan onze Facebook pagina in de gaten en ook op onze 

website www.toneelgroepdekring.nl zullen we jullie op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen van Verkeerd Verbonden. 

 

Mocht je interesse hebben om onze vereniging in welke vorm dan ook bij te staan met jouw 

talenten, denk bijvoorbeeld aan: toneel spelen, grimeren, decor bouwen, licht en geluid of PR. 

Neem gerust contact met ons op. Dan gaan we samen met jou bekijken waar we jouw 

kwaliteiten in kunnen zetten. 

 

We zien jullie graag terug tijdens een van onze voorstellingen. 

 

lambertclaessens1@gmail.com 

Lambert Claessens  06-24619782  
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            De school op Sluis 13. 

 

In de tweede wereldoorlog werd er in de Peel volop turf gestoken. Dat was voor de mensen in 

Someren een geweldige uitkomst want steenkolen waren in die oorlogsjaren maar zeer 

beperkt verkrijgbaar. 

Veel mensen hadden in de Peel een eigen turfveldje of konden dit huren van de Maatschappij 

Griendsveen waarvan Frans Smits op Sluis 13 de directeur was. 

Op de plek waar nu de Jan Smitslaan ligt was toen het Peelkanaaltje dat begon bij de 

turfstrooiselfabriek en uitkwam in de Zuid-Willemsvaart nabij Sluis 13. 

Grotere schepen konden van daaruit turf vervoeren naar de grote steden over heel Nederland. 

De bovenste dunne laag turf was echter niet van de beste kwaliteit, die bestond nog uit vrij 

jonge peelplanten met droge wortels er in en was eigenlijk alleen bruikbaar om de kachels aan 

te maken. Maar, even voor de oorlog woonde er een familie op dertien in huize de Zaandijk, 

Nicolas Kupers, die experimenteerde om van deze zgn.lokvezel touwen en zelfs stoffen te 

maken voor kleding. Frans Smits had er veel vertrouwen in dat dit zou lukken en dat er in de 

toekomst een grote fabriek gebouwd zou worden. Dan waren er veel arbeiders nodig om daar 

te gaan werken en zouden er op Sluis 13 verschillende woningen gebouwd gaan worden. 

In zijn gedachten kon er dan een nieuwe parochie gesticht worden. 

Maar omdat Sluis 13 bij de parochie Someren-Eind behoorde moest hij eerst toestemming 

vragen aan pastoor Arts van ’t Eind. Die zag dat helemaal niet zitten en wilde geen enkele 

medewerking verlenen. Maar Frans Smits ging niet bij de pakken neerzitten en riep alle 

inwoners van 13 bijeen op een vergadering in café Couperus om over de problemen van deze 

wijk te praten. 

Het bleek dat de vele vertegenwoordigers meer aandacht hadden voor de stichting van een 

school omdat hun kinderen, vaak te voet, naar Someren-Eind of Nederweert moesten. Er werd 

een comité benoemd die een nieuwe vereniging ging vormen om met z’n allen de schouders 

er onder te zetten voor de nieuwe school. 

Gekozen werden: Smits, Couperus, Eijlers, Verberne, Kluijtmans, Drummen, en Gerards. Als 

dagelijks bestuur werden gekozen: Smits als voorzitter, Drummen secretaris, en Couperus, 

penningmeester. 

Deze mensen konden aan een moeilijk karwei beginnen, contacten leggen bij heel veel 

instanties, vergaderen, vergunningen aanvragen, enz. maar uiteindelijk konden zij in 1947 de 

tekeningen laten maken voor de nieuwe school. 

Zij hadden dit slim bekeken want de school werd ruim een meter hoger gebouwd zodat op de 

zolder een kapel kon worden ingericht.         

De bouwkosten bedroegen in die tijd f. 39.174,18 en aannemer Jan Wijnen uit Someren 

voerde de bouw uit.  

In 1948 was de school gereed zodat in januari 1949 het onderwijs kon beginnen. 

Tot hoofd van de school werd Willem van Oorschot, onderwijzer aan de St.Lambertusschool 

te Someren-Dorp benoemd. 

Helaas kwam er in 1983 een nieuwe onderwijswet waarbij geregeld werd dat een lagere 

school minimaal 50 leerlingen moest hebben om te blijven voortbestaan en Sluis 13 telde nog 

maar 30 leerlingen zodat er in 1993 werd gestopt met onderwijs. 

Maar Sluis 13 liet zich niet kisten en verbouwde de school tot gemeenschapshuis waar een 

denkbaar gebruik van wordt gemaakt. 

                                                                                

 

Remy Lammers.  
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Wij zoeken met spoed!!!!                 
                                                                     
Beste Ouders, Verzorgers 

 

Al ruim 50 jaar verzorgen we als jeugdvakantiewerk onvergetelijke vakantieweken voor de 

jeugd uit Someren-Eind. Bent U zelf ook in Someren-Eind opgegroeid, dan heeft U vast ook 

mooie herinneringen aan onder andere het poppenbureau en zeskamp!!! Het kan toch niet zo 

zijn dat we dit de jeugd van tegenwoordig niet kunnen blijven bieden?!?  

Dat dreigt nu namelijk wel te gebeuren….. 

 

Met een kleine groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers organiseren we de verschillende 

activiteiten. Sinds enkele jaren gaat dit echter steeds moeilijker omdat het aantal vrijwilligers 

afneemt. Daarom doen we deze oproep aan iedereen. 

Dit betekent dat iedereen die graag een handje wil helpen zeer welkom is, dit kunnen zijn 

ouders, verzorgers, opa’s en oma’s, de buren, iedereen is welkom. 

 

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen organiseren, of bij activiteiten willen helpen, 

maar ook bestuursleden, zoals een nieuwe penningmeester, hebben we nodig. 

Wij hopen dat er reactie komt op deze brief, en dat er personen zijn die zich willen inzetten 

voor onze kinderen. Zo niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt om te moeten stoppen met 

Jeugdvakantiewerk. 

 

Dus lijkt het je leuk om iets voor onze kinderen te doen, stuur een mail naar: 

voorzitters@jvw-somereneind.nl of neem contact op met  

 

Maja Kursten: 06-13521246 

Marieke Berkvens: 06-23764208 
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Programma EVA       

Het verenigingsjaar van vrouwenvereniging EVA zit er weer op. 

We kunnen terugkijken op een goed jaar met druk bezochte activiteiten. 

We zijn al weer volop bezig met ons nieuwe programma. 

 

Fijne vakantie voor iedereen en tot september bij de jaarvergadering. 

 

Verslag dagreis Maastricht donderdag 23 mei 

Met 36 leden gingen we me de bus van Twintours naar Maastricht. 

Daar werden we opgewacht door Peter Slegers en 2 buurvrouwen. 

We wandelden naar een gezellig cafeetje voor een kopje koffie/thee met eigengebakken cake. 

Daarna werden we in 2 groepen gedeeld en gingen we onder leiding van de buurvrouwen een 

stadswandeling maken. We kregen veel informatie over Maastricht. 

Onderweg kwamen we ook langs het atelier van Peter waar we een kijkje hebben genomen 

met mooie kunst. Een stukje verder kregen we een zeer uitgebreide lunch. 

Na de middag waren we vrij om de stad te gaan verkennen, te winkelen of een terrasje te 

bezoeken. 

Om 18.00 uur begon de terugreis naar Someren Eind waar we de dag afsloten met een diner 

bij Tante Mien. 

 

Verslag fietstocht donderdag 13 juni 

22 leden kwamen bij het voetbalveld bij elkaar. Daar werden de fietsen in trailers geladen of 

op de fietsendragers. 

Ons beginpunt was in Soerendonk bij De Bout waar we eerst koffie/thee hebben gedronken 

met heerlijke aardbeienvlaai. Daarna begonnen we aan een mooie fietstocht met leuke 

bospaadjes, ook een stuk door België . De meegenomen lunch was bij de IJsvogel. In Hamont 

Achel hebben we nog even gestopt voor een drankje. 

Om 17 uur waren we net op tijd voor de bui terug bij De Bout. 

Een mooie geslaagde fietstocht. 

 

 

 

 
 

 
  


