Nummer 9
Oktober 2019

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 24 oktober.
Daarna 21 november, 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
Someren-Eind
Bank NL14RABO01480.09.484
Email: locatieraad.eind.4@gmail.com
Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315

De locatie Someren-Eind is
dagelijks bereikbaar op telefoonnr.
06-17482545 ( Nelly van Houts )
Secretariaat Franciscusparochie
Asten 0493-691315

PASTORIE
Vanwege verkoop van de pastorie kunt u voortaan de intenties, brieven en mededelingen
deponeren in de brievenbus van Haspelstraat 21.
TARIEVEN MISINTENTIES
Misintenties: €12,50 per naam. Iedere extra naam is € 2,50 tot een maximum van 4 namen.
U kunt de misintenties deponeren 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.
Voor overige tarieven zie de website:
www.rkfranciscus.nl
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 06-1748245
Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts
Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

495993

Els van de Eijnde
Toos Maas

Kleijnaartstraat 16 06-54972252
Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Coördinatie kosters
1ste H. Communie
Heilig Vormsel
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. locatieraad.eind.4@gmail.com
COMMUNIE D’EIND 2020
Na vele jaren voor zéér actieve en fijne inzet gaan Angela Vereijken, Monique Tabor, Sandra
Eijlers stoppen als werkgroep Eerste Communie.
Als pastoor kijk ik terug op een hele fijne samenwerking en ik dank oprecht Angela, Monique
en Sandra voor hun inzet, maar ook hun vertrouwen én gezelligheid!
Willen we in 2020 op Hemelvaart om 10.00 uur weer een feestelijke Eerste Communie vieren
in De Einder, dan hebben we ouders nodig die de organisatorische kar willen trekken en de
kinderen (door middel van het werkboek) de kinderen uitleg geven over de betekenis van het
ontvangen van de Eerste Heilige Communie en wat het is om vriend(in) van Jezus te zijn.
De ouders van de toekomst bepalen het kerkelijke leven in Someren-Eind.
Vind jij het belangrijk dat jouw/jullie kinderen volgend jaar (en de jaren daarna) in SomerenEind hun Communie vieren; geef je dan op bij mij vóór 1 september a.s.
Dan kunnen we bij elkaar komen om de voorbereiding op te starten en zo de kinderen een
onvergetelijke en feestelijke dag bezorgen.
Pastoor Pieter Scheepers pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
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Hallo allemaal,
De vakantie voorbij, de repetities voor “De Kring” weer in volle gang, en het wordt leuk!!
Inmiddels op locatie in het decor aan het repeteren om alvast te wennen en te repeteren in het
decor, want er zitten hilarische stukken in waar ook het decor een belangrijke rol in speelt.
Gelukkig hebben wij decorbouwers die alleen maar denken in oplossingen. En het is ze weer
gelukt deze keer. Dank je wel mannen, voor jullie inspanningen.
De klucht van Robin Hawdon, Verkeerd Verbonden, zit voortreffelijk in elkaar.
Voor ons als spelers word het steeds leuker. Zo ontstaan er tijdens het repeteren soms
spontane situaties die het verhaal nog meer glans geven.
Gelukkig krijgen we hier de ruimte voor van onze regisseur en groeien we zo naar een
prachtige voorstelling.
Dus als je van een avondje lachen houdt, zoals we dat voor jaren terug ook hadden kom dan
gerust kijken en ik garandeer jullie weer een voorstelling zoals toen.
Onze uitvoeringen zijn op zaterdag 26 oktober, dinsdag 29 oktober, vrijdag 1 november en
zaterdag 2 november. De voorstellingen zijn allen in MFA de Einder, beginnen om 20.00 uur.
Entree bedraagt € 10,- voor volwassenen en voor kinderen onder de 13 jaar slechts € 5,-.
Op 26 oktober geven we zelfs een korting. Als je 4 kaartjes reserveert tot één dag vantevoren,
hoef je er maar 3 te betalen.
Kaarten reserveren kan via lambertclaessens1@gmail.com en 06-24619782.
Dus hou alvast een datum vrij en we zien jullie graag in de Einder.
Groetjes,
Lambert Claessens

PROGRAMMA EVA OKTOBER

WOENSDAG 23 OKTOBER FEESTAVOND
Vanavond hebben we een gezellige avond georganiseerd ter ere van ons vijfjarig bestaan.
We beginnen met koffie/thee en vlaai.
Deze avond hebben we Turbo Toos en Super Stien uitgenodigd die ons zullen vermaken.
Het beloofd een avond vol gezelligheid te worden.
We hopen dat veel leden hierbij aanwezig zijn.
Aanvang 19.30 uur in zaal "Jan van Tieskes"
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Muziekvereniging Juliana

De Vrienden van Juliana Live!
Muziekvereniging Juliana uit Someren-Eind viert in 2019 haar 100-jarig bestaan. Dit
jubileumjaar verdient een daverend slot en dat gaat er komen op vrijdag 29 en zaterdag
30 november met De Vrienden van Juliana Live! Dit concert, dat plaats vindt in de tot
feestarena omgetoverde loods van Groentekwekerij Van den Einden aan de
Nieuwendijk 115a in Someren-Eind, belooft een waar spektakel te worden.
Vrijdag 29 november is de zaal ingericht met alleen 250 zitplaatsen, speciaal voor het
luisterpubliek. Zaterdag 30 november zijn er alleen staanplaatsen. De voorverkoop start
op 1 oktober, kaarten kosten dan € 12,50 (dagkassa € 15,-). Voorverkoopadressen zijn
Perwillie’s Snackbar, Bakkerij van Eijk en MFA De Einder. Ook kunt u kaarten per
mail bestellen via kaartverkoop@muziekverenigingjuliana.nl
Muziekvereniging Juliana kan nu al terugkijken op een aantal zeer geslaagde evenementen in
dit Jubileumjaar. De strijd om de Maestro-titel en het jeugdconcert Oeps! waren in januari een
doorslaand succes, maar ook het Jubileumweekend in juni verliep fantastisch.
Direct na Maestro is het harmonieorkest gestart met de voorbereidingen voor het klapstuk van
het jubileumjaar, De Vrienden van Juliana Live! Een avondvullende show met daarin
nummers en artiesten met een Nederlands tintje. Een greep uit het programma laat zien wat de
bezoekers te wachten staat: The ladies of Soul, Golden Earring, Liesbeth List en Ramses
Shaffy, The Dizzy Mans Band, OG3NE, Andre Hazes en de enige echte Juliana Toppers!
Maar ook Max Verstappen, de Efteling en de “Koningin” komen voorbij. Met zang van
bekende Eindse artiesten, dans van Poertwa uit Liessel en spectaculaire bijpassende
filmbeelden waant de toeschouwer zich van het ene moment in een Rollercoaster om
vervolgens met dezelfde snelheid in een Formule 1 wagen plaats te nemen. Voor beide
voorstellingen gaat de zaal open om 19.00 uur, de show start om 20.00 uur.
Speciaal voor de snelle beslissers is er voor de zaterdagavond iets nieuws: een beperkt aantal
VIP-kaarten. Deze kosten € 25,- per stuk, maar daar staat dan ook wat tegenover! De beste
plaatsen met gereserveerde hangtafel en krukken, een eigen ober (voor de andere
toeschouwers is het zelfbediening), twee consumptiebonnen per VIP-kaart plus een
verrassingspakket geheel in stijl. Ben er dus snel bij!
Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of
op www.muziekverenigingjuliana.nl
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'Middag van bemoediging'
in de kerk van Ommel
(Voorheen 'Ziekenmiddag')

dinsdag 8 oktober 2019
met als thema:

"Maria, wij zijn u dankbaar voor 75 jaar vrijheid!''
14.00 uur: Heilige Mis
Tijdens de Heilige Mis zal de Regionale Ziekenkaars worden gezegend en
ontstoken. Deze kaars kan gedurende het jaar op verzoek worden ontstoken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met kapelaan van Overbeek tel. 0493691415. Wanneer u het antwoordapparaat krijgt: spreek duidelijk in dat u de
"ziekenkaars" wilt laten branden en ook op welke dag.
15.00 uur: Koffie met speculaas
15.30 uur: Plechtig Lof
16.00 uur: Einde van de middag

U allen bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep 'Middag van bemoediging'
Kapelaan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, voorzitter
inlichtingen: tel. 06-22945829 of e-mail: p.vanhorssen@outlook.com
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Bedevaartkerk van
Onze Lieve Vrouw van Ommel
binnen de Franciscusparochie
Marialaan 20, 5724 AB Ommel. Tel: 0493-691415
info: ommel@rkfranciscus.nl
website: www.mariavanommel.nl

Ommel, augustus 2019
Geachte Heer/ Mevrouw,
Reeds 33 jaar wordt er in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel een speciale
middag voor zieken en ouderen georganiseerd. Vanaf dit jaar zijn er echter 2 veranderingen:
- De naam 'Ziekenmiddag' is veranderd in: 'Middag van bemoediging'. De middag is niet
alleen bedoeld voor hen die ziek zijn, maar ook voor hen die op zoek zijn naar bemoediging
in hun leven, ongeacht leeftijd of levenssituatie. Iedereen is van harte welkom!
- De middag vindt niet meer plaats op de 2e dinsdag van september, maar op de 2e dinsdag
in de Mariamaand oktober.
Dit jaar zal op dinsdag 8 oktober 2019 van 14.00 uur tot 16.00 uur de 'Middag van
bemoediging' plaatsvinden.
Om deze middag zo goed mogelijk te kunnen organiseren, doen wij een beroep op uw
medewerking.
- Wilt u a.u.b. deze middag tijdig bekend maken zodat mensen zich kunnen opgeven?
- Voor ons is het erg handig als u iemand als contactpersoon aanwijst die het aantal
gasten doorgeeft en ook of er begeleiders meekomen.
Op deze middag zijn voldoende helpers en verpleegkundigen present. Echter, extra
voorzieningen, zoals kussens, een rolstoel e.d., moet u zelf meebrengen.
Wij willen u verzoeken om op tijd aanwezig te zijn in de kerk, zodat wij ook daadwerkelijk
om 14.00 uur kunnen beginnen met de eucharistieviering. Dit mede om er voor te zorgen
dat iedereen om 16.00 uur weer tijdig kan worden opgehaald.
Neem voor opgave en informatie z.s.m. en uiterlijk tot 7 oktober a.s. uitsluitend contact op
met Pieternel van Horssen, De Loo 4, 5724 AS Ommel / 06-22945829 /
p.vanhorssen@outlook.com Zij helpt u graag vooruit!
Wij hopen dat alle deelnemers na afloop met voldoening en gesterkt door de voorspraak van
Maria kunnen terugzien op een mooie middag!
Met vriendelijke groet,
namens werkgroep “middag van bemoediging”
Kapelan Harold van Overbeek en Pieternel van Horssen, voorzitter.
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VERS EN GEZOND ACTIE WEDEROM GROOT SUCCES
Op woensdagavond 4 september gingen we met vrijwilligers van CV De Plattevonder weer
langs de Dendse deuren om de Vers en Gezond pakketten te verkopen. Het ging als een speer!
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en onze Eindse tuinders voor het
aanleveren van de verse producten.
DINSDAG 29 OKTOBER ALGEMENE VERGADERING
Graag nodigen wij iedereen uit voor de Algemene Vergadering van CV De Plattevonder op
dinsdag 29 oktober a.s. Deze vergadering wordt gehouden in zaal Jan van Tieskes aan de
Nieuwendijk te Someren-Eind en begint om 20.00 uur. Alle buurtschappen en groeperingen
worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de vergadering wordt o.a.
het programma van het komende carnavalsseizoen uitgereikt.

Even kennismaken
Hallo,
Ik ben Ria Kandelaars, de opvolgster van Carien van Eijden als coördinator van de
Vrijwilligerscentrale in Asten en Someren.
Ik woon in de Rips maar kom van oorsprong uit het westen van het land. Het is wel alweer
bijna 20 jaar geleden dat ik naar het Brabantse ben verhuisd.
De afgelopen 11 jaar ben ik als vrijwilligerscoördinator bij een grote zorgorganisatie in
‘s Hertogenbosch werkzaam geweest.
Bij Onis vond ik een nieuwe uitdaging om mijn kennis rondom vrijwilligerswerk breder in te
zetten. Ik kijk er dan ook naar uit om met alle verenigingen en organisaties in beide
gemeentes kennis te maken.
Heb je als organisatie of vereniging vragen rondom het
vrijwilligerswerk of wil je ondersteuning bij het werken met
vrijwilligers kun je altijd contact met mij opnemen!
Ik help jullie graag!
Ria Kandelaars, Onis Welzijn
Vrijwilligerscentrale en Cursushuis
(0493) 44 12 56 06-38266670 www.oniswelzijn.nl
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De Dorpsondersteuner
Dag van de Mantelzorg: Verras een (jonge) mantelzorger in Asten of Someren met een
gratis presentje
Op 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg. De werkgroep mantelzorg,
bestaande uit mantelzorgers of vertegenwoordigers van organisaties waar mantelzorgers actief
zijn, geeft in Asten en Someren aandacht aan deze dag door op zaterdag 9 november
mantelzorgers te verrassen met een presentje. Dit wordt bij hem of haar thuis bezorgd. Ken je
een mantelzorger waarvan je vindt dat hij/zij als waardering een presentje verdient ? Meld
haar of hem aan voor een leuke attentie. Denk naast een volwassene, ook aan een jongere.
Aanmelden kan tot en met 27 oktober bij Onis Steunpunt Mantelzorg via e-mail
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of tel. 0493-441246 e-mail m.lenders@oniswelzijn.nl of 0493441253 of via Cindy de Dorpsondersteuner
Gezocht:
Ik ben op zoek naar een vrouwelijk maatje voor een vrouw (57) om regelmatig samen iets te
ondernemen; koffiedrinken, shoppen, wandelen, fietsen, noem maar op. Iets voor jou?
Eetpunt in de Einder:
Wist u dat er iedere donderdag om 12 uur warm gegeten wordt in de Einder? Sinds kort is er
een nieuwe leverancier en dat bevalt enorm goed. Ik hoor hele positieve geluiden!
Heeft u interesse? bel met Marie-José van de Einder: Telefoon: 0493-491993 of email:
mfa.de.einder@xs4all.nl of loop een keertje binnen.
Activiteiten:
Wilt u weten wat er allemaal in Someren-Eind te doen is voor u? Samen kunnen we
bespreken wat er is en of het bij u past. De eerste stap is altijd de moeilijkste….
Ideeën:
Loopt u met een idee of vraag rond. U mag me daarover altijd aanspreken. Grootste zaken
starten met kleine ideetjes. Misschien is Kern met Pit wel interessant voor u. Voor 31 oktober
kun je hiervoor inschrijven als je een goed idee voor je buurt hebt! www.kernmetpit.nl
Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u
contact met me opnemen.
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 0619221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Op dinsdag 26 november houdt de Dorpsraad haar algemene openbare vergadering.
In de Einder om 20.00 uur
Met o.a. de GGD, het College van Burgemeester & Wethouders
Onderwerpen:
De GGD onderzoekt regelmatig hoe het staat met de gezondheid en het welbevinden
van de inwoners van Someren-Eind. Verschillende leeftijdsgroepen ontvangen om de
vier jaar een vragenlijst met vragen over o.a. gezondheid, welbevinden, leefstijl,
school, werk, participatie, voorzieningen, wonen, woonomgeving en zorg.
Wij horen deze avond over de bevindingen over het Eind!
We kunnen vragen stellen aan het College van B&W over Eindse zaken. Dus dit is uw
kans om het gesprek aan te gaan of in ieder geval minstens te komen luisteren. Graag
vragen vooraf indienen aan dorpsraad@someren-eind.nl

Op het moment van dit schrijven zijn er nog onderwerpen en gasten in afwachting.
U hoort er nog van!
Schrijf het alvast op uw kalender dan zien we u héél graag op 26 november.
Namens de Dorpsraad
Hans Looijmans, Marion Swinkels, Hans Geurtjens, Paul van Dam, Steef van ’t Slot, Twan
van de Moosdijk, Olga van der Linden en Cindy Manders
------------------------------------------------Huiskamerproject in de Einder
Iedere donderdagmiddag vindt het Huiskamerproject plaats in de Einder. Dit is al vele jaren
zo. Tot de zomer gebeurde dat onder de vlag van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is landelijk
met deze projecten gestopt en richt zich nu alleen op noodhulp.
Het Huiskamerproject loopt erg goed en de mensen maken er dankbaar gebruik van. Dat
betekent dan ook dat het Huiskamerproject gewoon doorgaat. Nu voortaan onder de vlag van
de Dorpsraad Someren-Eind.
Maria Verrijt, Gilia Span, Truus Drummen en Rinie van de Moosdijk zijn de gastvrouwen die
iedere donderdag klaarstaan voor de mensen die het Huiskamerproject komen bezoeken.
De middag start om 13.30 uur met een gezellig praatje met een kopje koffie of thee. Daarna
komen de spellen, krant, kaarten enz. tevoorschijn. Tussendoor wordt voor een glaasje fris
gezorgd. Er heerst een rustige gezellige sfeer. Rond de klok van 16.00 uur is de middag ten
einde. De kosten voor deze middag zijn gratis, alleen het kopje koffie en drankje betalen
deelnemers zelf.
Mocht iemand interesse hebben om ook deel te nemen aan deze middag dan kunt u contact
opnemen met Maria Verrijt 0493-493437 of Cindy Manders 06-19221188. U mag ook altijd
op donderdag binnen lopen.
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K.V.V.Someren-Eind
Ruim de helft van dit jaar zit er weer.
We willen weer even vertellen wat we dit jaar aan activiteiten hebben gehad.
In januari zijn we begonnen met de jaarvergadering. In deze vergadering was de
bestuursverkiezing. Thea Boerekamps was aftredend en niet meer herkiesbaar. Zij was
penningmeester en haar taak werd overgenomen door Ria Linders. Gelukkig had zich een
nieuw lid gemeld n.l. Diana Korten zij werd met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid.
Gelukkig zijn we nu weer met 5 bestuursleden.
12 februari hebben we een excursie gehad naar de zorgboerderij “De Wouterbergen”in
Someren-Heide van de fam. Martens
19 maart: Gerard Geboers in ons komen vertellen over zijn boek over de oorlog en over het
oorlogskamp in Heusden en Lierop. Ook liet hij een filmpje zien van Wiel v. Horne die
vertelde over het vliegtuid dat was neergestort achter de brug van half twaalf.Het was een heel
interessante avond.
29 april: Een avond over slaapproblemen.
4 mei: Naar de H.Mis in Ommel geweest. Deze H.Mis werd opgedragen voor onze levenden
en overleden van onze vereniging. Er werd ook een kaars voor onze vereniging gewijd. Na
deze viering gezellig een ijsje wezen eten bij Harten Troef.
14 mei: Onze Moederdagviering. Op deze avond werden er 2 leden gehuldigd n.l.: Will
v.d.Linden 40 jaar lid en Toos Derksen 25 jaar lid. Na deze huldiging hebben we samen
gezellig gegeten.
Juni en juli geen activiteiten.
22 augustus naar het Toon Kortoomspark in Grientsveen geweest. Hier hebben we een
rondleiding gehad met een gids. Hij vertelde ook heel leuk over het leven van Toon Kortooms
en over zijn boeken. Na dit bezoek zijn we nog naar Helenaveen geweest waar we de
ijsproeverij de Willemshoeve hebben bezocht.
In september hebben we weer onze dagfietstocht
8 oktober komt iemand ons iets vertellen over: Spieren en gewrichten-valpreventie-voedig en
mobiliteit.
In november onze Crea-avond en in december onze Kerstviering.
Dus dan is het jaar weer rond.
Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij Riek Heijblom
onze voorzitster.
HET BESTUUR van de K.V.V.
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Wie houd er nu niet van een gezellig potje kaarten?
rikken, toepen, jokeren…...
Kaart U of heeft U al een kaartclubje maar nog geen
geschikte locatie of wilt U graag een middag of
avondje uit en nieuwe mensen leren kennen?
dan bent U van harte welkom op:
Dinsdag 15 oktober in de Einder.
s ‘middags van: 13.30 – 17.00 uur
s ‘avonds van: 20.00 – 22.30 uur
Wij hebben de kaarten dan voor U klaar liggen,
en zorgen voor een hapje tussendoor.

Aanmelden kan via: mfa.de.einder@xs4all.nl
en: 0493-491993
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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:
- Wat is burgerparticipatie?
- Afwijzing verzoek telen medicinale wiet
Wat is burgerparticipatie?
Een breed begrip. Geen dag voorbij of je hebt dit woord gehoord of ergens gelezen.
Voor de een “Een zegen voor de burger…” zoals eens een inwoner vertelde maar voor weer
een ander zoiets van ”wat moet ik hiermee, laat de gemeente maar beslissen..”.
Als gemeente Someren zijn we op dit moment bezig om dit begrip meer inhoud te geven en in
welke vorm we de burger meer kunnen en willen betrekken bij beleids- en besluitvorming.
Als Gemeenschapslijst vinden we zeker dat de burger betrokken moet worden in besluitbeleidsvorming. Steeds meer verantwoordelijkheden bij de burger neerleggen is goed maar
hierin moeten we wel een goede vorm vinden. Zit die burger hierop te wachten vragen we ons
wel eens af? Vaak is het een klein deel van de burgers die een echt actieve rol hierin willen
spelen. Daarnaast moeten we er alert op zijn dat (geschapen) verwachtingen niet tot
teleurstelling leiden als iets waarin hun inbreng is gevraagd niet leidt tot het gewenste
resultaat.
Burgerparticipatie moet vooral van onder af komen. Burgers die met ideeën komen faciliteren
en vooruit helpen. Hier zullen we als gemeente moeten inspelen en openstaan. Daar ligt dan
ook de kracht. Mooie voorbeelden hebben we al van het Einderplein, Vonderpark en de Wilde
Wei. Laten we vooral daar voorlopig op insteken en ruimte voor bieden.
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Afwijzing verzoek medicinale wiet
Wellicht heeft u in de krant (ED) dit artikel gelezen. Iets wat al langer speelt. Niet alleen in
onze gemeente. Ook een inwoner van Someren kwam met het verzoek aan onze burgemeester
om de kweek van enkele wietplanten voor het maken van wietolie omwille van medicinale
redenen, pijnbestrijding, voor privé gebruik toe te staan. Na een eerste afwijzing van de
burgemeester in deze hebben we als Gemeenschapslijst hierover enkele vragen gesteld aan
onze burgemeester met mogelijk een passende oplossing. Tevens ook om duidelijkheid in
deze materie te willen scheppen. Deze vragen omdat er in andere gemeenten waar dit ook
speelde wel mogelijkheden waren binnen de juridische kaders onder bepaalde voorwaarden na
uitspraken van de voorzieningenrechter.
Tot nu toe staat de burgemeester echter op het standpunt vanuit een integrale afweging niet af
te willen wijken van de wetgeving waarin het kweken van wiet nog steeds verboden is.

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 24 september,
29 oktober en 26 november 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 Jos Feyen
06-52569057
Daan Velings 06-53899941 Jan Adriaans 06-46857334
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Patricia Buis-Iven
06-39300389
Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976

Het Alzheimer Café 3 september 2019.
De vakantie is voor bij en het is weer de eerste dinsdag van de maand en dus start het
Alzheimer café voor de tweede helft van het jaar 2019. Het programma is klaar en het eerste
thema van deze maand is: wat gebeurt er met de hersenen bij dementie.
Onze gast is: dr. Sonja Verstraeten, werkzaam als neuropsycholoog op de geheugenpoli in
het Maxima Medisch Centrum. Zij onderzoekt de relatie tussen veranderingen in het
geheugen, het alledaagse handelen, het gedrag en de hersenen. Wat betekent deze aandoening
voor het dagelijks leven en welk onderzoek vindt er plaats. Het eerste half uur ging Sonja in
gesprek met Hannie Derksen. Hannie is een van onze nieuwe gesprekleiders en zij trad voor
het eerst op.
Mevrouw Verstraeten was heel duidelijk in haar uitleg. Ze waarschuwde ook dat we aan de
bel moeten trekken als ze moeilijke woorden gebruikt. In de praktijk blijkt zij zich vooral
bezig te houden met het geheugen onderzoek. Mensen worden verwezen meestal door de
huisarts omdat er , wat zij noemt een niet pluis gevoel is .Dat betekent dat er geheugen
problemen zijn. Dit kan wijzen op dementie. Dementie is een algemene term, er zijn veel
soorten. De ziekte van alzheimer komt het meest voor .Langzaam gaat het geheugen achteruit.
Het is vaak een proces van jaren en komt vooral voor bij oudere mensen. Vaak ontstaan er op
den duur ook andere lichamelijke klachten. De ziekte ontstaat door een opeenhoping van
eiwitten in de hersenen. Na de verwijzing volgt er in het ziekenhuis een uitgebreid onderzoek,
gericht op het geheugen maar ook lichamelijk. Zo vindt er bv. altijd een bloedonderzoek
plaats. Een storing in het geheugen hoeft niet bij voorbaat op dementie te wijzen en kunnen
ook andere lichamelijke oorzaken zijn. Ook vindt er een uitgebreid gesprek plaats om het
gedrag van de patiënt te pijlen. Altijd is er ook een gesprek met de partner . Het onderzoek is
er op gericht om alles in een morgen te doen zodat patiënt zo min mogelijk stress ervaart. De
uitslag komt een week later.
De uitslag is een spannend moment. Het geeft duidelijkheid en vaak ook een zekere rust. Nu
weet ik wat er aan de hand is.
Na de pauze waren er veel vragen. Bijna alle vragen gingen over hoe om te gaan met mijn
partner.
Andere begrijpen het vaak niet, het valt toch wel mee. Ik heb er niet zo veel van gemerkt.
Door dit onbegrip ontstaat dikwijls een soort eenzaamheid.
Advies was: zoek contant, praat erover.
Wat helpt bij dementie.
Veel bewegen, sociale contacten, niet achter de geraniums gaan zitten.
Thema voor oktober is: Een zelf gekozen einde. Wat zijn de criteria in relatie tot dementie.
Thema voor november: mantelzorg en de mantelzorg makelaar.
Piet Schippers, gespreksleider.
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