Nummer 2
Februari 2020

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 20 februari.
Daarna 19 maart, 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. 06-24834063

Distributie:
Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

tel. 06-18425008

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 NL 14 RABO 01480.09.484
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

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 06-17482545
Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts

Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers

Steenoven 22

495993

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Coördinatie kosters

Els van de Eijnde

Kleijnaartstraat 16

06-54972252

Heilig Vormsel

Toos Maas

Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333

Sluis X111

Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor
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OPENINGSTIJDEN KERKHOF
Zomer 9.00 - 20.00 uur.
Winter 9.00 - 17.00 uur.
AFVAL KERKHOF
Groenafval van het kerkhof, s.v.p. op de daarvoor bestemde plaats deponeren. Het is niet de
bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.
Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. s.v.p. mee naar huis nemen.
Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten.
DOPEN
Het Sacrament van de Doop wordt toegediend door Pastoor Pieter Scheepers in de
gildekapel. Afspraken rondom de doop worden rechtstreeks met de pastoor gemaakt:0493691315. pastoorscheepers@rkfranciscus.nl
HUWELIJKEN
Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Pastoor Scheepers:
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
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Op vrijdag 7 februari vindt voor de eerste keer het Breicafé plaats in de Einder.
Tussen 10 en 12 uur is iedereen extra welkom om met of zonder zijn brei-, haak- of
borduurwerkje aan te sluiten.
Loop gewoon even binnen om gezellig samen te buurten en te breien! Het 1ste kopje koffie is
gratis.
Vanaf 7 februari vindt het Breicafé iedere vrijdag plaats zolang er genoeg animo is, ook de
(oppas)kinderen zijn welkom.
Daarnaast zijn we op zoek naar een leuke naam voor dit breicafé. Met deze namenwedstrijd is
een leuke prijs te winnen! Stop vóór 1 maart je idee met naam en telefoonnummer in de
brievenbus van de Einder of stuur via email: mfa.de.einder@xs4all.nl
Tijdens de officiële opening zal de naam bekend worden gemaakt.

Beste dorpsgenoten,
We hadden al jaren veel geluk gehad met het weer tijdens de lichtjesroute. Elk jaar was het
weliswaar kou maar in ieder geval droog en de kou was snel verholpen door de warme
chocomel en, voor papa en mama, glühwein. Maar dit jaar was het anders. De lichtjesroute
werd gehouden op vrijdag de dertiende december. Ook als je niet bijgelovig bent, geeft dat
toch te denken en net zo was het. Er hing de hele dag een dik grijs deken over ons mooie
Someren Eind waaruit de hele dag dikke tranen vielen. Grote plassen water ontstonden en
door de gure wind was de gevoelstemperatuur tegen het vriespunt.
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Natuurlijk had de werkgroep steeds rekening gehouden met de mogelijkheid dat de
lichtjesroute een keer niet door zou kunnen gaan en dat we zouden moeten uitwijken naar de
behaaglijke warmte van De Einder. Dat lijkt een redelijke oplossing maar is niet wat je wil.
Je kunt dan nog nauwelijks spreken van een lichtjesroute en mist de warmte en gezelligheid
van de tocht.
De buienradar werd om de paar minuten gecheckt. Zou het wolkendek toch nog openbreken?
Als het enigszins zou kunnen, moest het doorgaan. We konden de vele kinderen die hun
prachtige lampions hadden geknutseld toch niet in de steek laten. Zij willen die laten zien.
Nogmaals controle van de buienradar. Het wordt droog. Ja, rond kwart voor zes moeten de
buien ophouden. Dan gaan we er voor. We laten het doorgaan.
Met alle vrijwilligers werd contact gezocht. Ut giet on. Het leek wel de Elfstedentocht. Maar
om kwart over zes stond het nog steeds te gieten buiten en er was geen kip op ons
Einderplein. Toen hield het op en om half zeven stroomde ons Einderplein vol. Een prachtig
gezicht. De kerstman kwam in de arrenslee het plein opgereden. Ook de burgemeester en
wethouders mochten een tochtje met de arrenslee maken.
De tocht was weer als vanouds met tal van hoogtepunten langs de weg eindigend met een
gang door de pastorie naar ons vertrouwde Einderplein waar weer genoten kon worden van
lekkere wafels met slagroom en warme chocomel. Het was weer kei gezellig geweest en we
konden met een goed gevoel weer naar huis toe.
Onze dank is weer groot aan alle mensen die aan de lichtjesroute hebben meegewerkt. Het
worden er steeds meer en we krijgen steeds enthousiastere geluiden over de deelname.
Uiteraard gaat onze dank ook uit naar alle deelnemers aan de tocht. Het is altijd een prachtig
gezicht. De vele kinderen met hun lampionnen staan daarbij centraal en vormen het hart van
de tocht die toch vooral gekenmerkt wordt door gezelligheid en een uitmuntende sfeer. Dank,
dank, dank.
Dan onze kerststal. Ook die is weer druk bezocht. Onze knikengel heeft bijna een nekhernia
opgelopen van de vele donaties. Ondanks de ontkerkelijking van Nederland is er blijkbaar
toch behoefte aan religie en traditie. Het kerstverhaal in natuurlijk ook een prachtig en
emotioneel verhaal. Een verliefd, gelukkig jong paartje dat op een ezeltje een lange reis moet
maken met alle ontberingen. En dan bevalt de jonge vrouw Maria in een eenzame stal van
haar kindje. Alleen haar geliefde, wat schaapjes, een os en een ezeltje waren bij haar. Hoe zal
zij zich gevoeld hebben?
Of je het nu geloofd of niet, het is een prachtig verhaal wat iedereen kent en waar iedereen,
vooral onze kinderen, blij en gelukkig van worden. Bedankt voor jullie bezoek aan onze
kerststal. Dat doet ons goed. En vooral bedankt dat jullie je weer voorbeeldig hebben
gedragen in de kerststal, niks vandalisme. Geweldig.

Met vriendelijke groet,

De lichtjesroute is een samenwerkingsverband tussen de dorpsraad, de stichting Einderplein
& Kerststal en heel, heel veel verenigingen en vrijwilligers die zich belangeloos iedere keer
weer inzetten om er weer een feest van te maken. Allemaal weer bedankt daarvoor.
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De Dorpsondersteuner
Kenismaken
Als ik bij mensen kom hoor ik nog te vaak dat mensen niet precies weten wat ik doe of wie ik
ben. Graag kom ik een keer op visite, dan weet u precies wat ik mogelijk nu of in de toekomst
voor u kan betekenen. Bel of mail me, dan maken we een afspraak.
Zorgen maken
Maakt u zich zorgen om uzelf of iemand uit uw omgeving en wilt u graag eens uw verhaal
delen? Ik kom naar u luisteren, wellicht kunnen we iets betekenen.
ZO Someren
Op de website van ZO Someren kunt u terecht voor al uw vragen over zorg & welzijn, werk
& inkomen en jeugd & gezin. Hier ziet u wie er in het team Zorg en Ondersteuning van
Gemeente Someren zitten. Ook kunt hier informatie vinden. www.zosomeren.nl
Vervoer nodig?
Een AutoMaatje vervoert in zijn/haar eigen auto een minder mobiele plaatsgenoot, tegen een
vergoeding van €0,30 per kilometer. Wie gebruik wil maken van AutoMaatje Asten-Someren,
neemt uiterlijk twee werkdagen van tevoren contact op om de rit aan te vragen.
De medewerker van Onis Welzijn koppelt de deelnemer aan een van de beschikbare
vrijwilligers en geeft aan wat de rit ongeveer gaat kosten.
De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden.
De deelnemer rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden
kilometers.
Vrijwilliger of deelnemer worden?
Inwoners van Asten en Someren die graag willen deelnemen of vrijwilliger willen worden bij
AutoMaatje kunnen contact opnemen met Silvia Bouwmans of Mireille Bohnen.
(0493) 44 12 66 of automaatje@oniswelzijn.nl
Enkele voorbeelden van werkzaamheden van de dorpsondersteuner:
- Ik zou graag meer met mensen in contact komen: De dorpsondersteuner weet wat er in
Someren-Eind allemaal leeft en mogelijk is. Wie weet ook iets voor u..
- Ik ben mantelzorger en het wordt me soms allemaal te veel. De dorpsondersteuner weet
welke organisaties ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Ook kunnen we samen kijken
hoe de zorg geregeld is en of er nog andere mogelijkheden zijn.
- Ik snap niks van die brief die ik ontvangen heb. De dorpsondersteuner helpt u de brief te
begrijpen of verwijst u door naar mensen die daar in gespecialiseerd zijn.
Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u me
bellen!
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 0619221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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Informatie van de dorpsraad

GGD en WMO op bezoek in Someren-Eind
Op 21 januari waren Ellen van Bree (GGD) en Johan Aders (WMO) bij ons te gast.
Zij hielden een presentatie over resultaten uit de gezondheidsmonitors over de thema’s:
leefbare wijk, sociale wijk, gezonde wijk en zorgzame wijk.
Er werd uitgelegd hoe ZoSomeren en het WMO werkt. Hoe zelfredzaam is de inwoner
en waar liggen de uitdagingen. Bij vragen over Zorg en Ondersteuning kunt u iedere ochtend
bellen naar Gemeente Someren team WMO 0493-494888.
Starkrietroute
Waterschap Aa en Maas heeft het waterpeil bij Starkriet verhoogd om verdroging van het
gebied tegen te gaan. Hierdoor zijn enkele delen van de Starkrietroute (wandelroute van
Einderplein naar natuurgebied Starkriet in Someren-Eind) drassig en lastiger begaanbaar. In
overleg met de Dorpsraad van Someren-Eind is de route tijdelijk aangepast door het
toevoegen van een kleine extra lus (zie op kaartje de gele stippellijn). De route met de
drassige paden krijgt een extra aanduiding ‘laarzenpad’. We wensen iedereen veel
wandelplezier!
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Meedenken Gebiedsvisie Someren-Eind
Vindt u het belangrijk dat u woont in een omgeving die bij U past? Geef u op om mee te
denken over de gebiedsvisie Someren-Eind. Eén enquête en één bijeenkomst (donderdag
12 maart).. Doet u mee?
06-19221188 of dorpsondersteuner@someren-eind.nl
Cursus reanimeren en gebruik AED
Leeft bij u al langer de gedachte om deel te nemen aan een reanimatiecursus,
dan is er nu weer een kans. EHBO Someren start weer een cursus.
Cursusinformatie Reanimeren met gebruik van AED
Binnenkort starten wij twee cursussen Reanimeren met AED gebruik*
U leert in twee avonden van 2,5 uur reanimeren en de
Automatische Externe Defibrillator te gebruiken.
Cursusdata zijn;
Dinsdag 4 en 11 februari 20.00 tot 22.30 uur
Of
Woensdag 11 en 18 maart 20.00 tot 22.30 uur
Locatie:
S.C.C. De Ruchte
Laan ten Roode 71
5711 GB Someren
De kosten van de cursus bedragen € 30,-Graag willen we U er op attenderen dat verschillende zorgverzekeraars een vergoeding
geven voor een cursus reanimeren/ AED bediening. Het is zeker de moeite waard om dat na
te kijken.
Voor meer informatie en/of aanmelden, kunt u contact opnemen met het secretariaat
secretariaat@ehbo-someren.nl of 06- 3071 2068
Bezoek ook eens onze website: www.ehbo-someren.nl
*cursus start bij voldoende aanmeldingen
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Onis Welzijn en Computer Hobbyclub Asten gaan samenwerken onder de naam
Digitaal KompAS
Een mooie toepasselijke naam: een kompas wijst je de weg en is verder een middel om je doel
te bereiken. Verder verwijzen de hoofdletters AS ook nog naar de plaatsnamen van het gebied
waar in wij werken.
Met ingang van maandag 3 februari 2020 kan iedereen elke maandag van 10:00 tot 12:00 uur
bij het Digitaal KompAS terecht op de Kerkstraat 10 in Asten.
Enthousiaste, deskundige vrijwilligers staan voor u klaar. Zij zullen u met al uw vragen
hartelijk ontvangen en u helpen waar zij kunnen.
Tijdens deze ochtend is er voor ieder koffie met wat lekkers om de start van deze mooie
samenwerking een feestelijk tintje te geven.
Een samenwerking die bijna als vanzelfsprekend verder vorm krijgt door het gezamenlijk
streven naar een betere digitale basisvaardigheid voor meer (jong-)volwassenen in Asten en
Someren.
Digitaal basisvaardig zijn is immers meer en meer een voorwaarde om mee te kunnen doen in
de samenleving.
Omdat de vraag naar ondersteuning bij digitale vaardigheden steeds vaker gesteld werd, was
Onis op zoek naar een manier hoe zij de inwoners van de gemeentes Asten en Someren bij
deze vraag konden helpen.
In de Computer Hobbyclub Asten vonden we een groep gedreven vrijwilligers die zich graag
aansloten bij Onis.
Door onder andere krachten op deze manier te bundelen wil Onis Welzijn van betekenis zijn
bij de doelstelling van de gemeenten Someren en Asten om ook het thema digitale
basisvaardigheid duidelijk op de agenda te zetten en meedoen in de steeds meer digitale
samenleving te ondersteunen.
Laagdrempelig, lokaal, met inzet van vrijwilligers in een sfeer van ontmoeting en samendoen.
“waar mensen meer (digi-)taal basisvaardig zijn, zullen zij gemakkelijker en beter een
positie in kunnen nemen op de arbeidsmarkt, hun administratie beter kunnen verzorgen,
gezonder leven en met meer zelfvertrouwen en plezier deel kunnen nemen aan de
samenleving”
Dus heeft u een probleem met uw computer, wilt u graag leren hoe u een mailtje verstuurt,
handig leren om gaan met uw smartphone, iets leren opzoeken op google, een app op uw
I-Pad wilt installeren óf heeft u een andere digitaal-vraag?
Wees van harte welkom!
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8 februari KRANTENVERKOOP
Op zaterdag 8 en maandagavond 10 februari zullen vrijwilligers
van onze vereniging langs de deur komen om de carnavalskrant
editie 2020 te verkopen. De krant kost € 1,50.
Mocht u niet thuis zijn, dan is de krant daarna alsnog te koop bij Majori aan de
Boerenkamplaan 115a.
9 februari JEUGDPRINSENRECEPTIE
Op zondag 9 februari zal in gemeenschapshuis De
Einder de jeugdprinsenreceptie van Jeugdprinses
Fenna en Jeugdvorstin Saske worden gehouden. De
receptie begint om 14.00 uur. Iedereen is van harte
welkom om op deze receptie aanwezig te zijn.
9 februari BEZOEK D’N DISSEL
Op zondagavond 9 februari brengen we met de
verenging een bezoek aan d’n Dissel. Dit is het
clubgebouw voor mensen met een beperking in
Asten. Deze mensen vieren graag carnaval en met
muziek van onze Einder Muzikanten hossen ze er
vrolijk op los. Dit is altijd een zeer geslaagde avond
met als hoogtepunt het uitdelen van de snoepzakken.
11 februari KOM IN DE LOODS
Op dinsdag 11 februari wordt de KOM IN DE
LOODS avond georganiseerd.
Tussen 19:00 en 21.00 uur is iedereen van harte
welkom op de bouwlocaties om kennis te maken met
de creaties voor de Dendse optocht. Houd onze
Facebook-pagina in de gaten voor de precieze locaties.
15 februari BEOORDELING PRINSENBUURT
Op zaterdag 15 februari zal de jury, bestaande uit o.a. Burgemeester Blok, langskomen om
alle prinsenbuurten van Groot Someren te beoordelen. Zo ook bij buurtschap Hogenbergen,
om de versieringen bij het huis van Prins Jos d’n Twidde en prinses Tonny te komen
aanschouwen. Op de sleuteloverdracht wordt de winnaar van de mooiste prinsenbuurt bekend
gemaakt.
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AANMELDEN OPTOCHT
Aanmelden voor de optocht kan nog tot 13 februari. Je vindt het inschrijfformulier digitaal op
onze website: www.cvdeplattevonder.nl
Meer informatie omtrent de optocht en het aanmelden is op te vragen via de mail:
optocht@cvdeplattevonder.nl
Foto’s gemaakt? We ontvangen ze graag, eventueel via WeTransfer, per mail op
cvdeplattevonder@gmail.com of via WhatsApp op 06-48773160.
(zie de voorwaarden van de Foto-Aktie op www.cvdeplattevonder.nl)
23 februari OPTOCHT CV DE PLATTEVONDER
De optocht van De Plattevonder zal op zondag
23 februari a.s. vanaf 14:11 uur weer door de
straten trekken. Op dit moment zijn de
deelnemers druk bezig met het maken van
prachtige bouwsels en worden er ludieke
ideeën uitgewerkt. Het belooft weer een mooie
optocht te worden.
Route van de optocht
start optocht Einderplein/Nieuwendijk daarna
Boerenkamplaan, Coöperatiestraat,
Kampstraat, Nieuwendijk. Einde op het
Einderplein.
Vervolgens wordt gezorgd voor een natje en
droogje voor de deelnemers van de optocht en
is om 19.30 uur de prijsuitreiking in De
Einder.
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Programma carnavalsdagen 2020
VRIJDAG 21 FEBRUARI
18:30u Kerk Someren
20:00u De Ruchte

Gezamenlijke carnavalsviering
Sleuteloverdracht

ZATERDAG 22 FEBRUARI
13:00u De Einder
14:30u Einderplein
17:00u Einderplein

Brunch voor de leden
Café Hennevel
Opening carnaval bij het Monumentje

ZONDAG 23 FEBRUARI
14:11u Straten Dend
19:30u De Einder

Start van de Plattevonder optocht
Prijsuitreiking van de optocht

MAANDAG 24 FEBRUARI
13:00u PC De Platte Vonder

Hangover Hos Happening met
d’Einder Muzikanten

DINSDAG 25 FEBRUARI
11:00u PC De Platte Vonder
15:30u PC De Platte Vonder
19.00u De Einder
22:00u Het Monumentje
22:15u PC De Platte Vonder

Carnavalsbrunch
Kindermiddag
Sluiting jeugdcarnaval
Sluiting carnaval door het doven van de lampen bij
het Monumentje.
Sluiting Carnaval 2020. Iedereen is van harte welkom
om de carnaval mee te sluiten.

Vind het laatste nieuws op onze social media:

Email:

info@cvdeplattevonder.nl

Internet:

www.cvdeplattevonder.nl

Facebook:

CV de Plattevonder

Instagram:

@cvdeplattevonder en @jeugdcvdeplattevonder

Twitter:

@cvplattevonder

Snapchat:

cvplattevonder

WE WENSEN ALLE ROTTEN EN ROTTINNEN EEN
GEWELDIGE CARNAVAL!!
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buitengewoon carnaval gewoon buiten

Carnavalszaterdag in d’End: café Hennevel!
D’END/PLATTEVONDER –

#gewoonindend
MOOI HÈ, ALLES?

VOL D’R IN!
#jazekerja

vur JOU, HUM, HUR
JELLIE en ÍEDEREIN
#vannultothonderdjaor

Djú toch……… wa schôn!
dj, live-optredens,
dj-duo’s,
blaaskapellen
#weitergingedoe
#allesuitdend
#allesuitdend
100%
C–A–R–N–A–V–A–L
!!!!!!!!!!

ism carnavalsvereniging
De Plattevonder
#ínclusiefopeningcarnaval
uit een ander vaatje ‘getapt’
#letterlijkenfiguurlijk

VAN DRIE
TOT ZEUVE
#daarnahoreca

Einderplein

Tok.
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Zorgboerderij Wouterbergen
Van 2 naar 34 clienten in een jaar tijd
In november 2018 hebben we voor het eerst een stukje in het dorpsblad geschreven. In januari
2019 zijn we van start gegaan met 2 cliënten. Sindsdien zijn we enorm gegroeid. Inmiddels
hebben we 34 cliënten die één of meerdere dagen per week doorbrengen op de Wouterbergen.
Graag breng ik de mogelijkheden op de Wouterbergen onder de aandacht.
Bezoekers welkom
Bezoekers zijn altijd van harte welkom. Ons lunchcafé is dagelijks geopend van 10.00 tot
17.00 voor een hapje en een drankje. In de wintertijd hebben we een ijsbaan, gratis
toegankelijk voor jong en oud, mits de weersomstandigheden dit toelaten. Check onze
Facebookpagina voor het laatste nieuws hierover. Ons dierenpark is dagelijks geopend van
8.00 tot 20.00.
We organiseren met onze cliënten ook kinderfeestjes en high teas. Informeer gerust eens naar
de mogelijkheden.
Tasty Tuesday
Wist u dat we elke dinsdag een leuke aanbieding hebben? Dit is een 3-gangenverassingslunch voor slechts 10 euro, klaargemaakt en geserveerd samen met cliënten. Voor
vragen en reserveringen kunt u bellen met 0493-274943.
Vrijwilligers
We hebben inmiddels een aantal fantastische vrijwilligers. Hierdoor kunnen we extra
aandacht geven aan de deelnemers.
We kunnen echter nog steeds mensen hiervoor gebruiken. We zijn vooral op zoek naar
vervoersvrijwilligers om de cliënten met de bus van de Wouterbergen op te halen en thuis te
brengen. Wie wil dit een of enkele keren per week doen?
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Jo Louwers via
telefoonnummer 0493-724942 of mailen naar administratie@zorgboerderijwouterbergen.nl
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PROGRAMMA EVA FEBRUARI 2020
Excursie Huijbrechts Groep Helmond.
Dinsdag 11 februari en woensdag 19 februari brengen we een bezoek aan
Huijbrechts Groep in Helmond
De kans is groot dat u vandaag iets heeft gegeten wat verwerkt is in hun fabriek.
Want in 80% van de eetmomenten in Nederland zitten poederstoffen die ze hebben gemengd.
Wereldwijd eten 1,2 miljard mensen per week iets waarin een product is verwerkt dat hun
fabriek heeft verlaten.
Ze werken voor voedselproducenten, bedrijven in de ingrediëntenindustrie en ontwikkelaars
of formulators
Ze bedienen hun afnemers vanuit hun locatie in Helmond, Nederland en vanaf 2020 ook
vanuit Spanje.
Leden die zich hiervoor opgegeven hebben krijgen nog bericht.
Verlag Kerstviering 18 december
Aan het begin van de avond konden we genieten van een mooi kerstverhaal, verzorgd door
Marga en Andrea.
We hebben genoten van koffie en thee met kerstbrood.
José en Maria vertelden een winterverhaal over de hulpjes van de Kerstman. Hierin kwamen
allerlei getallen voor die we konden aanstrepen op onze bingokaarten. De winnaars kregen
een prijsje.
Tussendoor konden we meezingen met liedjes gezongen door Anja en Tineke.
Aan het einde van de avond hadden we de jaarlijkse loterij en ieder lid ging met een attentie
naar huis.
Verslag lezing Homeopathie 16 Januari
Op deze avond hadden we Ellen Berkvens uitgenodigd, zij heeft een Homeopathiepraktijk in
Ommel.
Door middel van een PowerPoint presentatie kregen we uitleg over wat homeopathie inhoud
en welke huismiddeltjes je eventueel kunt gebruiken om je beter te voelen.
We kregen veel informatie.
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Muziekvereniging Juliana

Jubileumjaar 2019 Muziekvereniging Juliana, een terug- en vooruitblik.
Het jaar 2019, waarin Muziekvereniging Juliana het 100-jarig bestaan vierde, was fantastisch!
We begonnen de viering van ons jubileum met de finale van Maestro en het concert Oeps! in
januari. In juni vond tijdens een feestweekend de officiële receptie plaats, met daarin ook een
optreden van het Oud Toppers Orkest. Tenslotte beleefden we een prachtige finale met twee
uitvoeringen van De Vrienden van Juliana Live! waarvoor we van het publiek veel positieve
reacties mochten ontvangen. Muziekvereniging Juliana bedankt iedereen die dit schitterende
jubileumjaar mee heeft mogelijk gemaakt.
Tegelijkertijd kijken we vooruit naar het jaar 2020. Hiervoor hebben we als vereniging
besloten om het even “rustig aan” te doen. Niet dat u op muzikaal gebied niets meer van ons
zult horen, maar het betekent wel dat er in 2020 met Pinksteren geen Muziekfeesten zullen
zijn. Bestuur en leden gebruiken dit jaar om te kijken in welke nieuwe vorm en op welk
tijdstip we dit evenement in 2021 weer zullen gaan organiseren. Hierbij worden alle
mogelijke opties bekeken en zeker is dat we u, als het zover is, met een fonkelnieuw muzikaal
evenement gaan verrassen!
Projecten met muziek op Basisschool De Vonder
In 2020 start Muziekvereniging Juliana in samenwerking met basisschool De Vonder twee
nieuwe muzikale projecten op.
Binnen het eerste project dat start in januari is er voor de kinderen gelegenheid om op school
op woensdagmiddag blokfluitles te volgen. Deze blokfluitlessen zijn dan een opmaat voor de
toekomstige keuze van een ander blaas- of slagwerkinstrument. Hier hebben zich inmiddels al
een aantal kinderen voor opgegeven. Mocht uw kind ook interesse hebben, stuur dan een mail
naar lvanhouts@hotmail.com.
Het tweede project start in het voorjaar en is gekoppeld aan het groepsoverstijgend
projectonderwijs in dit schooljaar. Groep 1 t/m 3, groep 4 en 5 en groep 6 t/m 8 krijgen dan
twee middagen in de week samen op een nieuwe manier onderwijs. Ze gaan aan de slag met
verschillende thema’s, waaronder ook muziek. Een aantal vrijwilligers van Muziekvereniging
Juliana en muziekleraar Tjeu Snoek geven dan tijdens deze lessen informatie over
verschillende instrumenten en over muziek.
De Muziekvereniging hoopt op deze manier de jeugd van Someren-Eind te interesseren voor
muziek om zo de aanwas van nieuwe leden op peil te houden. Wilt u zelf een instrument leren
bespelen of kent u iemand die dit wel zou willen? Stuur dan ook even een mail naar
bovenstaand adres, dan nemen wij contact met u op!
Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of
op www.muziekverenigingjuliana.nl
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
gemeenschapslijst@chello.nl

DE GEMEENSCHAPSLIJST INFORMEERT
In het verleden hoorden we vaak dat inwoners niet precies weten waarom de gemeente iets
wel óf juist iets niet doet. Daar zijn wij iets aan gaan doen via dit blad, onze website en
facebookpagina. Met deze keer:
• Spreiding arbeidsmigranten.
• Stand van zake nieuw uitbreidingsplan Goede Vaart.
• Stimulering zonnepanelen op uw woning.
• Buiten Beter App.
Spreiding arbeidsmigranten
Met enige regelmaat krijgen wij signalen dat er sprake is van concentratie van
arbeidsmigranten in bepaalde wijken en op sommige plaatsen is daardoor ook sprake van
parkeeroverlast. Ook is door het opkopen van woningen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten verdringing op de huizenmarkt ontstaan. Mede daardoor kunnen met name
onze starters steeds moeilijker een woning vinden.
Natuurlijk is het ook gewoon zo dat we onze
buitenlandse werknemers niet meer kunnen
missen. Zij zijn broodnodig om onze economie
draaiende te houden.
Om voor de huisvesting van arbeidsmigranten
een goede oplossing te vinden hebben we een
nieuw arbeidsmigrantenbeleid opgesteld.
Enerzijds regelen we daarmee de spreiding van
de huisvesting en anderzijds bieden we nieuwe
mogelijkheden voor wat grootschaligere
huisvesting. Kwaliteit van de woningen wordt
gewaarborgd door het invoeren van de SNF-norm. Dit is een landelijke norm waar
huisvesting aan moet voldoen op het gebied van afmetingen, veiligheid en hygiëne. Het beleid
zal naar verwachting dit kwartaal nog ter besluitvorming aan de raad voorgelegd worden.
Stand van zaken nieuw uitbreidingsplan “De Goede Vaart”
Te lang wachten we al op
mogelijkheden voor starters
om in hun eigen dorp te
kunnen wonen. Daarom
gaan we medio april het
bestemmingsplan “Goede
Vaart” in procedure
brengen. Mocht alles goed
verlopen dan zou dat kunnen
betekenen dat we eind 2020
een onherroepelijk
bestemmingsplan hebben en
dat onze starters aan de slag
kunnen in het Vaartje.
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In ons vorig infobulletin zijn we ingegaan op de problematiek die aan het ontstaan is in met
name Someren-Eind. Te veel starters vertrekken omdat ze geen passende woning kunnen
vinden. Daardoor loopt het aantal kinderen op de basisschool flink terug en ook onze
verenigingen komen in de problemen door te weinig aanwas.
Stimulering zonnepanelen op uw woning
Ook in Someren zullen we de uitstoot van CO2 moeten beperken. Om hierin een eerste stap
te zetten stimuleert de gemeente dat door een
duurzaamheidslening aan te bieden met een heel interessant
rentetarief. Daarmee kunt u allerlei energiebesparende
maatregelen zoals HR+++ glas, isolatiematerialen, zonnepanelen,
warmtepompen, enz. financieren. Daarnaast biedt de gemeente de
mogelijkheid om deel te nemen aan de “Groene zone”.
Zonder zelf te investeren plaatsen zij zonnepanelen op uw dak. U
wordt volledig ontzorgd. U betaalt maandelijks een vast bedrag
wat lager is dan uw besparing op uw energie- rekening. Het lijkt te
mooi om waar te zijn maar het is WAAR!
Meer info op: www.degroenezone.nl
BuitenBeter-app
Liggen stoeptegels niet goed, zijn lantaarnpalen defect of is er iets anders
buiten wat niet in orde is? Meld het met de BuitenBeter-app! Deze app is
zowel te vinden in de ‘Google Playstore’ als in de ‘App Store’.
De app is eenvoudig in gebruik. Open de app, maak een foto, zoek de
locatie, beschrijf het probleem en verzenden maar! Per e-mail krijg je direct
een bevestiging en uiteindelijk ook een reactie vanuit gemeente.
Volg ons ook op Facebook!
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 18 februari en
17 maart 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, e-mail of bel ons (zie site):
www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl

Voor reacties:
Bart de Groot 06-22950343
Daan Velings 06-53899941

Jos Feyen
06-52569057
Jan Adriaans 06-46857334
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Informatiebulletin februari 2020
Patricia Buis-Iven
06-39300389
Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976
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