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Nummer 11 

December 2019 

 

 
      

 

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.  

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 12 december. 

Daarna 23 januari, 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/


2 

 

 

 

MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

Franciscusparochie      De locatie Someren-Eind is  

Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming    dagelijks bereikbaar op telefoonnr. 

Someren-Eind                                                            06-17482545 ( Nelly van Houts )  

Bank NL14RABO01480.09.484           

Email: locatieraad.eind.4@gmail.com                       Secretariaat Franciscusparochie  

Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315                    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  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  06-17482545  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

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 

 

about:blank
http://www.rkfranciscus.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. locatieraad.eind.4@gmail.com  

 

 

DORPSRAAD 

 

Nieuw in de dorpsraad ben ik, Olga van der Linden.  

41 Jaar, getrouwd met Maarten, moeder van twee zonen.  

Inmiddels heb ik 20 jaar werkervaring in de zorg en ben ik sinds 

16 jaar vrijwilliger op pedagogisch en zorg gerelateerd gebied.  

De dorpsraad wil de leefbaarheid van Someren Eind vergroten en ik vind het leuk en leerzaam 

om me daarvoor in te zetten.  

Heeft u behoefte om mij beter te leren kennen, spreek mij dan gerust aan. Informatie over de 

dorpsraad, en mij, is te vinden op onder andere de website van de dorpsraad. 

Heeft u tips, verbeteringen, knelpunten? Laat het ons weten. Ik hoor/wij horen graag van u! 

 

Groet, Olga van der Linden 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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De Dorpsondersteuner 

 

Automaatje 

Is het wel eens lastig om vervoer te regelen? Chauffeurs van AutoMaatje Asten-Someren 

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

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

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

- AutoMaatje nodig? Bel dan uiterlijk twee werkdagen van tevoren om de rit door te geven. 

Wij laten u weten wie u komt ophalen en wat de rit gaat kosten. U betaalt contant aan de 

chauffeur aan het einde van de rit. 

- AutoMaatje-chauffeur worden? Wij krijgen regelmatig aanvragen voor een rit uit Someren-

Eind. Op dit moment is er weinig chauffeurs uit Someren-Eind bij ons aangesloten als 

chauffeur. Vindt u het leuk om ook eens een rit te rijden voor een dorpsgenoot? Neem dan 

contact met ons op. 

- Aanmelden? Rit doorgeven? Vragen? Wij zijn bereikbaar op 0493-441266 (ma t/m vrij 

9.00-12.00 uur) of via automaatje@oniswelzijn.nl. 

 

Papiertje of formuliertje 

Weet u soms ook niet waar u met al die papieren heen kan of zou moeten.  

Inloopuur Formulierenbrigade: elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur bij Onis in de Ruchte, 

Laan ten Roode 71 (eerste verdieping). U kunt ook een afspraak maken via telefoonnummer 

0493-441234 (in de ochtenduren) 

 

Voorzieningencheck 

Weet u niet of u voor financiële ondersteuningsregelingen van de gemeente in aanmerking 

komt dat kunt u dit ook door de Formulierenbrigade laten toetsen (0493-441234). Dit heet 

'het doen van de voorzieningencheck'. 

Voor voorzieningen in het kader van de WMO kunt u contact opnemen in Someren met de 

gemeente 0493-494888 (in de ochtenduren). 

 

Website Someren-Eind 

Kijkt u ook wel eens op de website www.someren-eind.nl ? Hier vindt u de lokale gegevens 

van verenigingen en voorzieningen in ’t Eind. Mist u gegevens? Laat het weten. Ook kunt u 

hier de activiteiten voor Someren-Eind op de kalender laten plaatsen. Geef door aan 

dorpsraad@someren-eind.nl 

 

Hulp! 

Voor bijna iedere hulpvraag is wel een passende oplossing. Soms direct, ooit via een omweg. 

Schroom niet om uw vraag te stellen.  

 

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 

 

 

 

about:blank
about:blank
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PROGRAMMA EVA DECEMBER 2019 

 

Woensdag 11 december Kerstworkshop 

Op deze avond gaan we een andere kerstshop houden als andere jaren. 

We gaan op deze avond porselein beschilderen in kerstsfeer, door middel van de "stip 

techniek". De workshop is in de kantine bij de familie Vereijken aan de Lavallestraat. 

Leden die zich hiervoor opgegeven hebben worden om 19.00 uur verwacht. 

 

Woensdag 18 december Kerstviering 

We beginnen de avond met een kerstgedachte, waarna we koffie/thee en kerstbrood zullen 

serveren. Deze avond gaan we bingo spelen met een mooi winterverhaal. 

En natuurlijk mag de loterij niet ontbreken. 

Aanvang 19.30 uur in zaal "Jan van Tieskes" 

 

Verslag excursie Koonings Bruidsmode in Deurne 

Op woensdag 13 november werden 59 leden welkom geheten in Deurne bij Koonings 

Bruidsmode. Tijdens de koffie/thee en wat lekkers erbij kregen we uitleg over het ontstaan 

van dit bedrijf. Ze zijn klein begonnen maar nu staat er een imposant gebouw. En staan ze 

bekend over de hele wereld. 

Na de koffie gingen we naar de hal om een impressie te krijgen van het Kooningsgevoel dat 

een aanstaande bruid krijgt bij het binnentreden van de grote ruimte. 

Een grote hal met aan beide zijden grote kamers met bruidsjurken van  bepaalde ontwerpers 

en paskamers. We mochten overal kijken en vragen stellen. 

Je kunt er terecht voor bruidsjurken, pakken voor bruidegoms, bruidsmeisjes en 

bruidsjonkertjes. En natuurlijk kunnen de ouders van de bruidsparen hier ook terecht. 

Ook zijn er regelmatig opnames van "Say Yes to the Dress" een tv programma waar 

aanstaande bruiden hun bruidsjurk uitkiezen. 

Je kunt er ook terecht voor een gezellige middag om bruidsjurken te passen samen met je 

vriendinnen met een high tea erbij. 

We sloten de avond af in de theaterzaal waar ook ooit opnames zijn voor Miss Nederland.  

We kregen nog een leuke goody doos mee naar huis. 

Een heel indrukwekkende avond. 

 

 

OPROEP! 

 

Jaarlijks is er in de ons omringende gemeenten een kunstroute, waarbij kunstenaars in de 

brede zin hun deuren of ateliers openstellen en hun kunstwerken  tonen aan belangstellenden. 

Graag zouden wij, met medewerking van professionele of gevorderde amateurkunstenaars en 

andere creatievelingen een “eigen” kunstroute voor Someren-Eind willen organiseren. 

Bent U de kunstenaar die wij zoeken, of kent U iemand die hiervoor belangstelling heeft, laat 

het ons dan weten! 

Bij voldoende belangstelling kunnen wij in samenwerking met de afdeling Cultuur van de 

Gemeente Someren een plaatselijke kunstroute realiseren. 

 

Voor eventuele aanmelding of vragen kunt U contact opnemen met: 

 

Peter van de Manakker Telefoon: 06-23060461  Anneke Blankennagel Telefoon 06-40716909 

e-mail: p.vandemanakker@telfort.nl         e-mail: blankennagel.an@gmail.com 

 

mailto:p.vandemanakker@telfort.nl
mailto:blankennagel.an@gmail.com
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Afscheid op de Vonder van Monique van Neerven  

 

Op vrijdag 29 november nemen we op basisschool de Vonder afscheid van juf Monique 

van Neerven-van Veghel.  

Sinds 1993 heeft Monique in Someren-Eind gewerkt. Eerst jaren op de Mariaschool en 

na de fusie met de Jozefschool op basisschool de Vonder. 

Monique heeft er voor gekozen om een andere weg te gaan bewandelen die buiten het 

onderwijs ligt. ‘Een moeilijke keuze, maar wel eentje die uiteindelijk goed voelt’, aldus 

Monique. 

 

Monique is getrouwd en heeft twee jongvolwassen kinderen. Met haar man Antonie runt ze 

een Hoorzaak in Deurne en ze is mantelzorger van haar ouders en schoonouders. 

 

Een stukje geschiedenis…. 

Monique volgde haar opleiding en applicatie aan de KLOS Regina Mundi in Eindhoven. In 

1985 slaagde ze. 

 

Toendertijd was het een lastige tijd om een baan te vinden. Monique heeft lange tijd 

vervangen op verschillende scholen, o.a. op de openbare scholen in Deurne en op de Esdoorn 

in Liessel. Op een gegeven moment heeft ze toch gekozen voor zekerheid en is ze gestopt met 

vervangen. Twee en een half jaar werkte ze in een boekhandel in Deurne. Haar interesse in 

boeken is er nog steeds, want Monique was een van de leescoördinatoren op onze school. 

 

Toch bleef bij Monique het onderwijsbloed stromen en toen ze via een bekende hoorde dat er 

iemand gezocht werd om een zwangerschapsverlof in te vullen op de toenmalige Mariaschool, 

greep ze haar kans. Dat was in 1993. Monique kon aan de slag en na verschillende 

vervangingen op deze school werd haar tijdelijk contract omgezet in een vast contract. 

Ook maakte  Monique de fusie met de Jozefschool mee. Ze stond dus ook mee aan de wieg 

van de Vonder. 

 

Monique heeft al die jaren in verschillende onderbouwgroepen gewerkt, maar haar hart ligt 

toch echt bij de kleuters. 

We verliezen met het vertrek van Monique een echte expert op het gebied van het jonge kind. 

Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar tegelijkertijd respecteren, bewonderen en accepteren 

we haar keuze. 

 

Een hele generatie ‘d Endse mensen kent juf Monique en heeft vast 

nog wel een mooie herinnering aan zijn of haar ‘kleutertijd’. Haar 

bijdrage was voor een ieder persoonlijk vast en zeker betekenisvol! 

 

We willen haar dan ook graag van harte bedanken voor haar tomeloze 

inzet  en al die mooie jaren (kleuter)onderwijs in Someren-Eind. 

 

Team BS de Vonder 
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Beste mensen, 

 

Het jaar 2019 zit er na genoeg op en het was voor gemeenschapshuis de Einder een mooi jaar. 

Naast de samenwerking met onze vaste gebruikers zijn we ons het afgelopen jaar ook gaan 

richten op het openstellen van de Einder voor alle mensen van Someren-Eind. We hebben 

enkele nieuwe activiteiten ( fun kienavond,  lunch/liederentafel en de kerstworkshop) kunnen 

opstarten. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om mensen hun creativiteit te laten zien door 

hun werkstukken  

te exposeren. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt en zoals het er nu naar uitziet zijn er tot 

aan de zomervakantie exposities gepland. Dit alles kunnen we realiseren omdat we een aantal 

betrokken vrijwilligers hebben die hun handen uit de mouwen kunnen en willen steken. 

Zonder deze mensen zou het draaiende houden van de Einder ingewikkeld worden. Dank 

daarvoor. 

 

Een aantal hoogtepunten van dit jaar waren de activiteiten rondom de jubilerende 

verenigingen: Harmonie Juliana 100 jaar, Timeless 25 jaar en Orinoco 20 jaar. 

Het was ook fijn om te zien dat de uitvoeringen van De Kring dit jaar aanzienlijk beter 

bezocht werden. De Zanikavonden van CV de Plattevonder en de spirituele beurs zijn ook 

drukbezochte activiteiten.  Al deze activiteiten in de Einder zijn niet mogelijk zonder een 

groep betrokken vrijwilligers. Dank daarvoor. 

 

We hopen dat 2020 voor eenieder een goed jaar mag worden.  

Voor ons zal het een jaar worden waarin wij verder gaan met het organiseren van nieuwe 

activiteiten. We zien U graag terug in de Einder. 

 

Wij wensen U namens de beheerders en het bestuur fijne feestdagen maar vooral een mooi en 

gezond 2020 toe.  

 

 

 

Beheerders en bestuur de Einder: 

Marie-José van der Linden 

Bianca Vriens 

Jet van Lierop 

Andrea Raaijmakers 

Chris Weijnen 

Manus Kuijpers 

Hans Toonders 
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PRINSENPAAR 2020 

PRINS JOS D’N 2E & PRINSES TONNY 

 

Tot groot enthousiasme van alle Rotten en Rottinnen zijn op het Prinsenbal van zaterdag 16 

november jl. in PC De Platte Vonder Prins Jos d’n 2e & Prinses Tonny onthuld als nieuw 

prinsenpaar van CV De Plattevonder.  

 

Prins Jos d’n 2e, in het dagelijks leven Jos van Gemert, is 58 jaar en al 30 jaar getrouwd met 

Tonny van Gemert-Kuijpers. Ze wonen in buurtschap Hogenbergen. Samen hebben ze twee 

kinderen: dochter Daniëlle (27 jaar) en zoon Willem (25 jaar), lid van de Raad van 11. 

Prins Jos is geboren aan de Boerenkamplaan in Someren. Van beroep is hij Technical Sales 

Support bij Afa Polytek in Helmond. Zijn hobby’s zijn: Commissaris bij Muziekvereniging 

Juliana, fotografie, Formule 1 en alles wat 

met techniek te maken heeft. Prinses Tonny 

is 51 jaar en dochter van het eerste 

prinsenpaar van Hogenbergen (1977): 

Willie en Tonnie Kuijpers. Ze was van 2009 

tot 2016 bestuurslid van CV De 

Plattevonder. 

Prins Jos en Prinses Tonny sprongen 

enthousiast uit d’n torre als 64e prinsenpaar 

van CV De Plattevonder ze gaan er met ons 

een geweldige carnaval van maken. Ze 

hebben er veel zin! 

De lijfspreuk van Prins Jos d’n 2e luidt; 

KORT MAAR KRACHTIG, CARNAVAL VIERE BLIE PRACHTIG! Alaaf! 

 

Zaterdag 7 december PRINSENTREFFEN 

Op zaterdag 7 december a.s. organiseert CV De Plattevonder het prinsentreffen voor dit jaar. 

Op deze avond komen alle carnavalsverenigingen uit groot Someren bij elkaar om er samen 

een gezellige avond van te maken. Naast alle leden van CV De Plattevonder zijn ook alle 

Rotten en Rottinnen van harte welkom. Heb je zin in een gezellig avondje uit? Kom dan naar 

PC De Plattevonder in Someren-Eind op 7 december a.s., aanvang 20.30 uur.  

 

Kaartverkoop ZANIKAVOND EN -MIDDAG 

Op 12 december om 19:00 uur start de kaartverkoop voor de zanikavonden. Locatie: De 

Einder. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Houd daarvoor onze Social Media 

goed in de gaten. Het belooft weer machtig te worden! 
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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: 

• Behandeling begroting 2020 

 

 

In de raadsvergadering van 7 

november, tijdens de 

behandeling van de 

begroting 2020, heeft de 

Gemeenschapslijst haar stem 

laten horen over vele 

onderwerpen. Hieronder 

treft u een selectie aan van 

deze onderwerpen. 

 

 

 

Leefbare en levensvatbare kleine kernen 

De Gemeenschapslijst realiseert zich dat er in deze periode snel stappen moeten 

worden gezet om onze kleine kernen levensvatbaar te houden. Primaire 

voorzieningen (school, zorg, verenigingen en primaire boodschappen) kunnen alleen blijven 

bestaan als er voldoende (jonge) mensen gebruik van maken. Daarom moet het ook 

aantrekkelijk blijven voor jonge mensen om in een kleine kern te gaan/blijven wonen. 

Voldoende woningen en bouwgrond is een eerste vereiste. Daar kan de gemeente op sturen. 

Binnenkort staat de Woonvisie op de agenda. De Gemeenschapslijst gaat zich sterk maken 

voor meer bouwgrond en starterswoningen in de kleine kernen. In Lierop gaat er nu toch echt 

een geluidsscherm A67 komen. Een lang gekoesterde wens van veel Lieropenaren en de 

Gemeenschapslijst. 

 

Een bruisend centrum voor alle Somerenaren 

Someren-Dorp is het centrum voor alle Somerenaren. Iedereen heeft baat bij een 

vitaal, sterk, geconcentreerd en aantrekkelijk kernwinkelgebied met winkels en 

horeca. De centrumregisseur gaat nu aan de slag. Haast is geboden. De tijd van overleggen is 

voorbij. Het is tijd voor het maken van keuzes. Ook lastige keuzes, je kunt het niet voor 

iedereen goed doen. Daarbij moeten we onze nostalgische panden, karakteristieke wegen en 

laanstructuren niet verloren laten gaan. Overlastgevend doorgaand verkeer moet geweerd 

worden uit alle dorpsharten. Goede en veilige fietsverbindingen tussen onze kernen maar ook 

van en naar Asten hebben de hoogste prioriteit. Evenals het oplossen van de wateroverlast.  

 

Zorg goed voor mekaar! 

Weerbare jongeren, hulp aan ouderen en ondersteuning aan mantelzorgers en 

burgerhulpverleners. Dat zijn items die de Gemeenschapslijst deze periode hoog in het 

vaandel heeft staan. EHBO in het onderwijspakket moet snel ingevoerd worden. En goede 

faciliteiten voor de Nederlandse taal, voor zowel Nederlanders als nieuwe Nederlanders 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl  

 
 

Verantwoord omgaan met de Financiën 

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de hogere overheid ervoor zorgt dat veel 

gemeenten in financiële problemen komen. Veel taken vanuit het rijk worden op het bordje 

gelegd van de gemeenten, maar wel met een veel beperkter budget. Zo ook in Someren. Het 

komende jaar staan we voor een uitdaging om onze begroting weer rond te krijgen. Er zullen 

keuzes gemaakt moeten worden. De Gemeenschapslijst vind het belangrijk dat de gemeente 

weer zelf gaat investeren. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie. De revenuen 

zouden dan terug moeten vloeien naar inwoners en gemeente. 

 

Buitengebied 

Onlangs hebben wij, samen met andere fracties, een statement naar de provincie gestuurd 

waarin we oproepen onze agrariërs hetzelfde te behandelen als de agrariërs in de rest van 

Nederland. De agrariërs hebben het lastig. Ook in onze gemeente. Ons Buitengebied is 

daarnaast ook de plek voor natuur en recreatie. De Gemeenschapslijst dringt aan op het verder 

door ontwikkelen van deze sector en hoopt op een recreatieve dagtrekker in Heihorsten.  

 

Verenigingen en MAC Lierop 

Veel verenigingen hebben het lastig door teruglopende (jeugd)leden en vrijwilligers. De 

Gemeenschapslijst vindt dat we ons volop in moeten zetten om onze verengingen en 

evenementen overeind te houden. Dat is de specie van onze samenleving. Eindelijk werd er 

dit jaar weer gecrost in de Herselse Bossen. Maar nog niet alles is geregeld voor de toekomst. 

De Gemeenschapslijst vindt dat de gemeente vol in moet zetten op de toekomst van MAC 

Lierop 

 

Fractieleden: 

Bart de Groot, Jos Feijen, Patricia Buis–Iven, Daan Velings, Jan 

Adriaans, Tessa Raijmakers–Vestjens 

 

Handen uit de mouwen, schouders eronder en d’r tegenaan! 

Gewoon Doen! 

 

 

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 17 januari en 11 februari telkens 20:30 uur in Gemeenschapshuis de Einder. De 

Schaduwraad is de openbare achterbanvergadering van de Gemeenschapslijst iedereen is 

welkom ook al bent u geen lid. Heeft u vragen, kom meepraten, mail of bel ons: 

www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

 

 

 
Voor reacties:              Informatiebulletin december 2019   
Bart de Groot 06-22950343    Jos Feyen      06-52569057     Patricia Buis-Iven               06-39300389     
Daan Velings 06-53899941     Jan Adriaans 06-46857334    Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976        

../../../../Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/41VFVVX0/www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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Bridge is een denksport die door iedereen geleerd en gespeeld kan worden. Tot op welk 

niveau je wilt spelen hangt af van de tijd die je er in wilt investeren en inderdaad de aanleg die 

je voor het spelletje hebt. Dat geldt voor elke sport. Geen reden dus om er niet aan te 

beginnen. 

 

En saai?  Het klopt, dat je tijdens het spelen geen grote verhalen kunt gaan vertellen. Maar dat 

kan bij geen enkele activiteit die je samen met anderen doet. Er is tijd genoeg om nieuwtjes 

uit te wisselen, een grap te maken, of zo maar een praatje te maken. 

 

Bridgen is eenvoudig een gezelschapsspel dat de deelnemers uitdaagt hun hersens te 

gebruiken, elkaar uit te dagen, een beetje te bluffen, af te straffen en afgestraft te worden en 

dat alles met respect voor de tegenstander. 

 

Onze club organiseert elk jaar een fietsdrive waarbij 60 paren van locatie naar locatie fietsen 

en op elke locatie een kaartje leggen. Verder gaan zo’n zestig leden van de club elk jaar op 

weekend. Bekijk de foto’s eens op onze website. 

 

Voor de contributie van € 25,00 per jaar kunt u lid worden en vele uren in prettig gezelschap 

doorbrengen. En het is nog goed voor de bovenkamer ook!! Geheugentraining gratis! 

 

Dit zegt Professor Scherder: 

Bridge houdt de hersenen fit. Het is een stelling die neuropsycholoog 

Erik Scherder onderschrijft, maar de hoogleraar voegt er in een adem aan 

toe dat elke vorm van uitdaging goed is voor het brein. Zelf was hij 

trouwens aan de bridgetafel een notoire ‘overbieder’. Tegenover een 

slechte score stond dan weer wel die positieve prikkel te moeten 

nadenken. “En het gaat erom dat je ergens moeite voor moet doen.’’ 

 

 

Duur van de cursus is 10 lessen, kosten € 25,-, dit is inclusief alle lesmateriaal en een jaar 

contributie. 

 

De cursus wordt gegeven in ons clubhuis, Zaal Jan van Tieskes aan de Nieuwendijk 53, 

Someren-Eind en wel op donderdagavond. 

De volgende data zijn gepland: 

9, 16, 23 en 30 januari, 6, 20 en 27 februari, 6, 13 en 20 maart. 

 

De laatste lesavond neemt u samen met een ervaren bridger deel aan een bridgewedstrijd. 

 

Voor meer informatie bel even naar 

Wim Smits tel: 06-41635443 
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Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 

De Vrienden van Juliana Live! 

 

Muziekvereniging Juliana viert in 2019 haar 100-jarig bestaan. Het 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. Deze avond is inmiddels uitverkocht.  

Zaterdag 30 november zijn er alleen staanplaatsen. Kaarten kosten in de voorverkoop  

€ 12,50 (dagkassa € 15,-) en zijn verkrijgbaar bij Perwillie’s Snackbar, Bakkerij van 

Eijk en MFA De Einder in Someren-Eind.  

Kaarten per mail bestellen kan ook, 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, intermezzo’s van de slagwerkgroep, 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! 

 

Winterconcert door de jeugd van Muziekvereniging Juliana 

 

Op zondag 15 december treden de muzikanten uit de jeugdopleiding van 

Muziekvereniging Juliana op in De Einder. Dit begint om 14:00 uur, de entree is gratis. 

Er doen zo’n 30 muzikanten mee, op zowel blaas- als slagwerkinstrumenten. Met individuele 

optredens of met een paar muzikanten samen laten ze zien wat ze tot nu toe geleerd hebben. 

In overleg met hun docent hebben ze een stuk gekozen dat goed bij hun huidige niveau past, 

om zo met een uitdagend optreden podiumervaring te kunnen opdoen. Ook de jeugdharmonie 

en jeugdslagwerkgroep treden op. Het programma eindigt rond 16:00 uur. 

 

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

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

mailto:kaartverkoop@muziekverenigingjuliana.nl
http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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BUURTSCHAP SLUIS XIII 

 

 

Kerstconcert Zanggroep JOKO in Buurthuis De Smelen. 

 
Op zondag 15 december verzorgt Zanggroep JOKO uit Mierlo, van 14.00 tot 15.00 uur een 

kerstconcert in Buurthuis De Smelen aan de Landbouwstraat 5. 

 

Zanggroep JOKO uit Mierlo telt 24 leden, in leeftijd variërend van 15 tot 65 jaar.  

Het repertoire bestaat o.a. uit liturgische gospelliederen, maar ook uit Top 40-muziek, zoals 

Something inside so strong, A thousand years, True colors en We are the world. De muzikale 

begeleiding vindt plaats middels midi files.  

 

Naast de wekelijkse repetitie op dinsdagavond, waarbij gezelligheid en plezier in zingen 

voorop staan, luistert Zanggroep JOKO elke tweede zondag van de maand de viering van  

9.30 uur op in de Heilige Luciakerk in Mierlo en worden diverse muzikale activiteiten 

georganiseerd. 

 

In de kerstperiode krijgt het koor versterking van enkele gastzangeressen en –zangers, om zo 

een breder repertoire  

te kunnen brengen.  

 

Op zondag 15 december zal Zanggroep JOKO naast 

samenzangliederen als Midden in de winternacht, Stille nacht en 

Wij komen tezamen, ook enkele internationale kerstliederen als 

Mary, did you know, Winter Wonderland en White Christmas ten 

gehore brengen.  

 

 

Iedereen is op zondag 15 december van harte welkom op Sluis 13. 

 

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

In de Kersttijd zijn in de kapel van Sluis 13 de onderstaande data gepland: 

 
22 december is er geen dienst. 

 

24 december: Communieviering op Kerstavond. Aanvang: 21.30 uur.                      

Koor Sluis 13 luistert de viering op. Het combo van Orinoco zal het koor begeleiden. 

 

25 december is er geen dienst. 

 

26 december: Communieviering op 2e Kerstdag. Aanvang: 10.15 uur. 

 

29 december: Communieviering. Aanvang: 10.15 uur. 

 

Doorgaans is er iedere zondag om 10.15 uur een communieviering in de kapel van Sluis 13.  

U bent allen van harte welkom.    
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Con Amore eert haar jubilarissen. 

Tijdens onze jaarlijkse feestavond op 9 november hebben wij onze jubilarissen in het zonnetje 

gezet. 

 

Het zijn de dames Bertha van den Eerenbeemt - Maas, Wies van Bommel-van den 

Eerenbeemt en Marjo Lemmen-van Eijk. 

Betje en haar dochter Wies zijn beiden al 50 jaar lid van Con Amore. Marjo zingt al 40 jaar 

bij ons koor en is ook door haar moeder bij Con Amore komen zingen. 

 

Henny Lammers, de voorzitter, zwaaide hen warme lof toe voor hun betrokkenheid, hun inzet, 

hun bijdrage aan ons koor. Een prachtige bos bloemen als dank. 

 

Van de bond ontvingen zij een oorkonde en de daarbij passende onderscheiding. 

Ook het gemeente bestuur van Someren kwam met felicitaties. Guido Schoolmeesters schonk 

hen “een warm hart” voor hun inzet en trouw aan het koor. 
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Het mysterie van de pastoriezolder 
 

Toen in 1878 Someren-Eind een eigen parochie was geworden werd er een kerkje gebouwd 

voor 600 personen met een huis voor de pastoor. Beide gebouwen hadden geen spauwmuren  

(ze waren enkelsteens)  en daarom heel vochtig, bij nat weer dreef het water langs de 

binnenmurem. Toen we in 1929 een nieuwe pastoor kregen, pastoor Arts uit Balgoy, die 

schijnbaar goed bij kas zat,. liet hij de oude pastorie afbreken en een prachtige nieuwe op 

diezelfde plek bouwen. Later werd deze pastorie  eigendom van het Bisdom. Nadat onze 

nieuwe kerk werd afgebroken kwam het huis leeg te staan en omdat het zo’n mooi gebouw is 

en op de gemeentelijke monumentenlijst staat vond men in ’t Eind dat dit gebouw voor de 

parochie gehandhaafd diende te blijven. Vele mensen hebben een geldelijke bijdrage geleverd 

en samen aangekocht maar de grote vraag is nog: wat zal er mee gaan gebeuren? Omdat de 

pastorie al vele jaren heeft leeg gestaan moet er wel het een en ander worden opgeknapt. 

Enkele dames zijn aan de slag geslagen om het huis van onder naar boven een stevige 

poetsbeurt te geven. Toen ze op de grote zolder bezig waren ontdekte een van de dames dat er 

op een van de balken van het plafond iets geschreven stond: Jóe met het jaartal 1-12-1944. 

“Wat kan dat zijn” was de algemene vraag. Dames willen altijd alles weten. Allerhande 

suggesties deden de ronde maar ze kwamen er niet uit. 

Een van de dames belde mij toen op met de vraag of ik er iets van wist maar op het eerste 

moment had ik er geen idee van. Mogelijk zou het kunnen zijn van één van de nichtjes van 

pastoor Arts die vaak onder de vakantie naar heeroom kwamen. Zij beloofde er een foto  van 

te maken en die bij mij in de brievenbus te doen. Toen ik bovenstaande foto bekeek en het 

jaartal zag staan kwam ineens de gedachte aan de 2e Wereldoorlog terug. Wij zijn bevrijd op 

20 september 1944 en op 27 september begon de operatie Market Garden. Honderden 

Geallieerde  vliegtuigen, heel veel met zweefvilegtuigen er  achter, kwamen hier vrij laag 

overvliegen, wat een fantastisch gezicht was. De bedoeling was om een smalle corridor te 

maken om meteen door te stoten naar de rest van Nederland om dat ook te bevrijden van de 

Duitse bezetters. Maar tussen hier en de rest van ons land liggen vele rivieren en kanalen waar 

je alleen over kunt door gebruik te maken van vele bruggen. En om te voorkomen dat de 

Duitsers die bruggen zouden vernielen werden de vliegtuigen daar heen gestuurd om alle 

bruggen door middel van parachutisten voortijdig in handen te krijgen. In de vliegtuigen zaten 

vele parachutisten en in  de zweefvliegtuigen wapens en munitie. Jammer genoeg is deze 

operatie geheel mislukt omdat de Duitsers de meeste zweefvliegtuigen in handen kregen zodat 

de geallieerden gebrek aan wapens ed. kregen. Ook vielen de Duitsers op verschillende 

plekken de corridor binnen zodat er geen aanvoer vanaf het zuiden kwam. Ons land werd 

slechts bevrijd tot een gedeelte van de Betuwe. Tijdens de rest van de oorlog werd de Betuwe 

constant onder vuur genomen door het Duitse leger, wat natuurlijk heel gevaarlijk was voor 

de burgerbevolking. Daarom werd het besluit genomen om alle mensen uit de Betuwe te 

evacueren naar het bevrijde Noord-Brabant. Zo kwamen er ook in Someren vele gezinnen  die 

hier ondergebracht werden. Bij pastoor Arts kwam een gezin met, naar ik meen, 6 kinderen. 

De vader was een molenaar uit een klein dorp  maar ik ben zijn naam en ook van dat dorp 

vergeten. Omdat die man niets te doen had kwam hij vaak met mijn vader, die ook molenaar 

was, buurten. Soms bracht hij ook één van zijn kinderen mee en ik kan me nog herinneren dat 

eentje Jóe heette, dat uitgesproken werd als Zjowee. Vader en moeder sliepen op een 

slaapkamer van de pastorie en de 6 kinderen  op de grote zolder. Een van de kinderen heeft 

toen zijn, of haar, naam op de balk van het plafond geschreven met de datum 1-12-44 er bij. 

Het mysterie is dus opgelost, maar ik wil wel proberen om zowel de naam van het kind als de 

naam van het dorp te achterhalen. Zo zie je, als je maar oud genoeg wordt kun je soms nog 

vele dingen herinneren.                                                            

Remy Lammers.       


