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Nummer 3 

Maart 2020

 

 
      

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.  

Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 19 maart. 

Daarna 23 april, 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 

 

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

 

  

 

 

Wij danken de KVV voor hun donatie 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
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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 NL 14 RABO 01480.09.484           

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

Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315                       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  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  
 

 

 

 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Vastenaktie 2020 
 Franciscusparochie 

 

 

Beste lezer, 

 

De M.O.V.-groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede) vraagt dit jaar wederom uw aandacht voor 

de projecten die wij tijdens de jaarlijkse Vastenaktie financieel willen ondersteunen. Als 

pastores en leden van de M.O.V.-groep van de Franciscusparochie bevelen wij deze projecten 

van harte bij u aan en zeggen u óók dank voor uw giften voor de Vastenaktie 2019!  

 

Opbrengsten Vastenaktie 2019 

 

In totaal hebben wij vorig jaar € 11.900,43 mogen ontvangen. Dit bedrag kwam tot stand door 

de volgende giften: € 10.038,63: parochianen +  € 500,00: Caritas Someren +  € 1045,00: 

Vastenmaaltijd + € 316,80: M.O.V.-viering met het Afrika Engakoor. Met deze opbrengst 

hebben wij projecten in Zambia, Brazilië, Kenia en Roemenië kunnen ondersteunen.  

 

Vastenmaaltijd 2020 

 

Ook dit jaar organiseren wij wederom de jaarlijkse Vastenmaaltijd. Met deze maaltijd willen 

wij met elkaar ‘samenzijn’ en voelen wij ons verbonden met onze medemens die het vaak 

minder goed heeft dan wij. 

Datum:  woensdag 25 maart 2020  

Aanvang:  18.00 uur 

Plaats:  café-zaal ‘De Pelgrim’, Kluisstraat 1 in Ommel.  

Kosten: €15,- per persoon. Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de projecten   

  van de Vastenaktie.  

Aanmelden: Ria van de Ven: tel. 0493-560467 of per email   

  riaenalbert@hetnet.nl  

Helaas hebben we maar plek voor 70 personen. Wees er dus op tijd bij,  

want vol is vol.  

 

M.O.V.-viering met het Afrika-engakoor 

 

Na een groot succes in 2019 komt wederom het Afrika-Engakoor in onze parochie zingen als 

ondersteuning van de Vastenaktie. Dit bijzondere koor bestaat uit enthousiaste koorleden die 

in traditionele Afrikaanse klederdracht de viering opluisteren met Afrikaanse liederen.  

 

Datum:  zondag 29 maart 2020  

Aanvang:  11.00 uur 

Plaats:  de Belevingskerk (Antoniuskerk) te Heusden 

Toegang: gratis 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor de projecten van de Vastenaktie. 

 

 

 

mailto:riaenalbert@hetnet.nl
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Projecten Vastenaktie 2020 

 

1. Uitbreiding school in Ogembo (Kenia). 

 

2. Lesmateriaal voor basiseducatie van volwassenen  

 in Misuku (Malawi) 

 

3. Renovatie van de eetkamer in het verpleeghuis Sint Martinus in Oradea en een nieuwe  

wasdroger voor het verzorgingshuis Sint  Antonius in Margitha (beiden in Roemenië) 

 

==================================================== 

 

Uw financiële bijdrage voor de Vastenaktie kunt u storten op rekeningnummer: 

NL.13.RABO.0327.494.131 t.n.v. Franciscus-parochie Asten-Someren inzake MOV, 

Vastenaktie 2020.  

 

Ook kunt u voor uw bijdrage het bekende vastenzakje gebruiken. 

Op de volgende locaties kunt u uw vastenzakje inleveren: 

 

* Someren-dorp:   Lambertuskerk bij de zondagsviering. 

* Someren-Heide: Buurtwinkel “de Shop” 

* Someren-Eind:   Gemeenschapshuis ‘de Einder’ bij de zaterdagavondviering. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMM EVA MAART 2020 

Op woensdag 18 maart gaan we op excursie bij de brandweer in Someren. 

Per jaar wordt ongeveer 140.000 keer de hulp ingeroepen van de Nederlandse brandweer. 

Dat de brandweer branden blust, weten we allemaal. 

Maar wat doet de brandweer eigenlijk nog meer? 

Aanvang 19.00 uur 

Leden krijgen hierover nog bericht. 

 

VERSLAG EXCURSIE HUIJBREGTS GROEP HELMOND 

Met ruim 55 leden verspreidt over 2 data (11en 19 februari) 

zijn we op excursie geweest bij Huijbregts 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 zij hebben gemengd. 

Ze werken voor voedselproducenten, bedrijven in de ingrediëntenindustrie en ontwikkelaars 

of Formulators. 

Ze bedienen hun afnemers vanuit hun locatie in Helmond en vanaf 2020 ook vanuit Spanje. 

We werden welkom geheten met koffie/thee en iets lekkers. 

Daarna kregen we een korte uitleg over het bedrijf. 

Toen begon de rondleiding door het bedrijf waar heel veel geautomatiseerd is. 

Het was een interessante middag 
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OPTOCHT 7 MAART 

 
De grandioze optocht van 23 februari is afgelast vanwege het slechte weer. Maar gaat door! 

En wel op zaterdag 7 maart a.s. vanaf 14:11 uur is iedereen van harte welkom in Someren-

Eind om toch die mooie optocht te kunnen zien en meemaken. Alle deelnemers, die vaak al 

maanden bezig zijn, kunnen dan toch hun creaties laten zien. We pakken het gewoon weer 

carnavalesk aan met muziek en alles. Dus zet de datum alvast in je agenda. Meer info volgt 

via de sociale media en rechtstreeks aan de deelnemers en vrijwilligers. 

 

In goed overleg met CV de 

Plattevonder zal Karvanstal op 

7&8 maart daarbij niet gehinderd 

worden, alle activiteiten hiervan 

vinden gewoon plaats zoals 

gecommuniceerd door 

Karvanstal. 

 

Wat een weekend wordt dat!  

We hopen op prachtig weer en 

veel volk. 

 

 

 

ORKAANBAL 

Ondanks de afgelasting van de optocht, was het slechte weer ook een prachtige aanleiding om 

het Orkaanbal te organiseren. Binnen no-time werden de ideeën voor invulling van 

carnavalszondagmiddag omgezet naar een geslaagd carnavalsfeest a la Café De Polonaise. 

We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan deze geweldige middag. 

 

31 MAART ALGEMENE VERGADERING 

Graag nodigen wij iedereen uit voor de Algemene Vergadering van CV De Plattevonder, die 

gehouden zal worden op dinsdag 31 maart a.s. Deze vergadering wordt gehouden in de zaal 

van café-zaal Jan van Tieskes aan de Nieuwendijk te Someren-Eind en begint om 20.00 uur. 

 

INWISSELEN MUNTEN 

Heb je na afloop van een bezoek aan een activiteit in de Einder nog blauwe en of groene 

munten van CV De Plattevonder over? Tot 1 april 2020 zijn de munten van CV De 

Plattevonder nog inwisselbaar tegen contanten bij de penningmeester: Jack van Leuken, 

Vuurdoornstraat 5. Graag vooraf een telefoontje via 06 – 41 36 84 53 indien je de munten wil 

gaan inwisselen.  
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 “VOORJAARSWORKSHOP” 

 

Het activiteitenteam van de Einder geeft een workshop met als thema 

Voorjaar/Pasen 

 

Wat gaan we maken:     “een langwerpige toef van ongeveer 70 cm”.  

       

Wanneer:   Dinsdag 24 maart 

Tijd:   19.00 uur in de Einder 

Kosten:  €15,00 pp  

 

inclusief gebruikte materialen, 1 drankje en een hapje tussendoor 

 

Opgeven:    kan via het mailadres of     

 telefoonnummer van de Einder: 

mfa.de.einder@xs4all.nl   of   0493-491993  

Je kunt je ook aanmelden bij een van onze beheerders. 

 

Opgeven kan tot dinsdag 17 maart.  

Er is maar plek voor een beperkt aantal personen om  

deel nemen aan deze workshop, dus vol = vol. 

  

We zien je graag op 24 maart. 

Team De Einder. 

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

 

 

 

 

 

 

presenteert haar 

 

LIEDERENTAFEL 
 

iedere 2e dinsdag van de maand 

10 maart en 7 april van 10 tot 11 uur 

 

wisselende muzikanten 

liedjesmappen zijn aanwezig 

consumpties zijn voor eigen rekening 

 

in de Einder – gratis entree 

info: mfa.de.einder@xs4all.nl of 0493-491993 

 

 

 

mailto:mfa.de.einder@xs4all.nl
about:blank


8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertha woont momenteel in Someren en is opgegroeid in Someren-eind.  

Ze werkt als persoonlijk begeleider in thuissituaties, met jongeren met een meervoudige 

beperking.  In haar vrije tijd schildert ze graag.  

Ze is altijd creatief geweest maar schilderen doet ze sinds ongeveer 10 jaar. Na verschillende 

workshops heeft ze  de smaak te pakken gekregen en is ze op les gegaan bij Catharina 

Driessen in  Neerkant. Momenteel zit ze op schilderles bij Irma’s Atelier.  

Haar stijl kun je het best omschrijven als los, spontaan en gelaagd. Ze werkt meestal met 

acrylverf en soms met olieverf.  

Haar liefde voor buiten zijn zie je terug in haar werk. 
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Officiële opening Breicafé  
 

Op vrijdag 13 maart van 10 tot 12 uur wordt het Breicafé officieel geopend. Tijdens dit 

officiële moment zal tevens de nieuwe naam worden onthuld door een speciale gast, namelijk 

Burgemeester Dilia Blok!  

Sinds enkele weken is het Breicafé iedere vrijdag van 10 tot 12 uur in de Einder. Het is een 

gezellig momentje met elkaar. Consumpties zijn voor eigen rekening.  

U komt toch ook?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Wandeltocht te Sterksel van Wandelsportvereniging 

Hermode op zondag 22 maart 2020 
 

Wandelsportvereniging Hermode uit Someren-Eind organiseert op zondag 22 maart een 

wandeltocht die begint bij  De Broeders. In de nieuwe woonwijk Kloostervelden, gelegen in 

het schilderachtige Sterksel. Het startadres is, Dokter Ruttenplein 6, 6029 TK  STERKSEL 

Er zijn routes uitgezet over afstanden van 7, 14 en 20 kilometer.   

De starttijd is tussen 08.00 en 12.00 uur. Het inschrijfgeld per tocht bedraagt € 2,00 per 

persoon voor wandelaars die zijn aangesloten bij alle erkende wandelsportbonden en € 3,00 

voor niet leden. Iedereen is uitgenodigd om mee doen met deze wandeltocht. Inschrijven kan 

bij de startlocatie. 

 

Er is dit jaar ook een verkorte rolstoelroute uitgezet van ongeveer 3,5 kilometer. Deze route 

is, naast voor rolstoelgebruikers, ook heel leuk om te lopen voor ouders  met kinderen in 

buggy’s of wandelwagens. Deelname aan deze route is helemaal gratis.  

Wel graag even inschrijven bij het startburo. 

 

Uiteraard zal wandelsportvereniging Hermode alles in het werk stellen om alle deelnemers te 

laten genieten van de mooie, rustige en natuurlijke omgeving. Voor verdere inlichtingen kunt 

u bellen met het volgende telefoonnummer: 06-53323813 of kijken op www.hermode.nl 

http://www.hermode.nl/
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De Dorpsondersteuner  

 

Workshop weerbaarheid voor ouderen 

Ouder worden gaat soms gepaard met een groter gevoel van onveiligheid en kwetsbaarheid. 

Dat maakt dat mensen soms liever niet meer in de avond de deur uit gaan. Of twijfelen om 

geld te pinnen uit angst voor beroving. Wandelen in een groen park verliest zijn charme als er 

hangjongeren verkeren. Je onveilig voelen betekent daarmee een beperking in de dagelijkse 

activiteiten. 

Om ouderen weerbaar te maken, biedt Onis Welzijn de workshop Weerbaarheid voor ouderen 

aan. De workshop Weerbaarheid geeft ouderen de kans om meer inzicht te krijgen in 

onveilige situaties en hoe je in zo een situatie moet handelen. (We gaan dus geen houtgrepen 

of andere lichamelijke verdedigingstechnieken leren!) Door dit inzicht krijgen de deelnemers 

meer zelfvertrouwen en zullen zij zich krachtiger voelen. 

De workshop vind plaats op: dinsdag 10 maart 2020 van 9:45 tot 12:00 

Kosten: 5 euro  - Maximaal 16 deelnemers, minimaal 6 deelnemers. 

Locatie: Ruchte Someren, 2e verdieping vergaderzaal 1 

Belangstelling?  

Voor info of aanmelden voor 1 maart 2020: r.kandelaars@oniswelzijn.nl 

of tel: 0493 441256. 

 

Online chat voor jongeren met licht tot matig depressieve klachten 

GGZ Oost Brabant organiseert een online cursus voor jongeren tussen 16 en 25 jaar met licht 

tot matig depressieve klachten. Deze cursus 'Grip op je dip online' bestaat uit 6 sessies, die in 

een besloten chatbox via www.gripopjedip.nl gegeven wordt. Jongeren kunnen anoniem en 

vanuit huis via internet deelnemen. De chatgroep bestaat uit ongeveer 6 jongeren. 

Je bent ook altijd welkom eens te komen praten met iemand van Onis Jongerenwerk, ook als 

je uit Someren(-Eind) komt, jongerenwerk@oniswelzijn.nl - 06 33 66 37 13 

 

Enkele voorbeelden van werkzaamheden van de dorpsondersteuner: 

- Ik zou graag meer met mensen in contact komen: De dorpsondersteuner weet wat er lokaal 

allemaal leeft en mogelijk is. Samen kijken we wat bij u past.  

- 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 

 

 

 

 

 

mailto:r.kandelaars@oniswelzijn.nl
about:blank
about:blank
about:blank
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Aan de lokale ondernemers van Someren-Eind 

 

Wat kunt u betekenen voor de groepen die de Pastorie gaan huren? 
 

Zoals jullie weten zijn we bezig met het opzetten van “Herberg de Pastorie”.  We zijn druk 

bezig met de plannen voor de verder invulling van de Pastorie. 

Om er toch voor te zorgen dat de structurele kosten gedekt worden, zullen we in de 

weekenden van vrijdag tot en met maandag de Pastorie verhuren. We verwachten dat dit 10-

20 x per jaar zal gebeuren. Er kunnen maximaal 20 gasten overnachten. 

 

Op onze nog te ontwikkelen website en in een informatiemap in het pand, willen we onze 

gasten attenderen op de lokale mogelijkheden. Zowel toeristisch, maar ook voor de inwendige 

mens. 

 

Wij bieden u de mogelijkheid om een arrangement te maken voor onze weekendgasten. 

Een afhaalbuffet, kant en klare barbecue pakket, een boodschappenlijstje wat u bij de Pastorie 

aflevert of een arrangement bij u in het restaurant. Alles is mogelijk. 

 

We vragen van u om op 1 A4-tje uw aanbod kenbaar te maken, zodat de gasten u makkelijk 

kunnen vinden. Ook zullen we dit op onze website kenbaar maken, zodat onze gasten ook 

vooraf al het een en ander kunnen afstemmen met u. 

 

Heeft u belangstelling voor dit aanbod, neem dan op korte termijn contact op met ons.  Ook 

voor nadere uitleg kunt u contact met ons opnemen.  pastoriesomereneind@gmail.com 

 

We zien graag vele reacties tegemoet, zodat we samen Someren-Eind meer op de kaart zetten. 

 

Met vriendelijke groet, Maurits Leesberg 

Voorzitter 

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

 

Oproep huishoudelijke hulp voor de weekendverhuur o.a. als groepsaccommodatie 

 

Wij zijn voor de Pastorie op zoek naar twee huishoudelijke medewerkers. 

Zoals jullie weten zijn we bezig met het opzetten van “Herberg de Pastorie”. Om er  voor te 

zorgen dat de structurele kosten gedekt worden, zullen we in de weekenden van vrijdag tot en 

met maandag de Pastorie verhuren als groepsaccommodatie. We verwachten dat dit 10-20 x 

per jaar zal gebeuren. 

 

Op vrijdag als de gasten komen moet alles er piekfijn uit zien en als de gasten vertrekken op 

maandag moet het beddengoed en linnen gewassen worden en ook weer worden schoon 

gemaakt. De werkdagen zijn dus op vrijdag en maandag als het tussenliggende weekend 

verhuurd wordt. 

 

We hebben al enkele gegadigden, maar willen het team mensen die dat (samen) willen doen, 

graag uitbreiden; dit om het aantal diensten per persoon te kunnen beperken. 

 

Wilt u nog meer weten  of heeft u hiervoor belangstelling  dan kunt u zich melden bij het 

stichtingsbestuur. pastoriesomereneind@gmail.com 

about:blank
mailto:pastoriesomereneind@gmail.com
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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: 

 

- Zonnnepark Kerkendijk in Someren-Heide 

Uit Someren-Heide is een aanvraag 

binnen gekomen voor het realiseren van 

een Zonnepark van ongeveer 9 hectare. 

Een mooi park, Waarbij de 

initiatiefnemer vanaf het begin de 

omgeving heeft geïnformeerd, 

betrokken en ook veel wensen heeft in 

kunnen wilgen van de bewoners. Dat 

vinden wij als gemeenschapslijst heel 

belangrijk, evenals het dubbelgebruik. 

Ook daar wordt goed op ingezet. En 

daarnaast scoort dit initiatief ook nog op 

een paar andere belangrijke onderdelen 

zoals het mogelijk maken van een 

gemeenschapstuin, aanbrengen van een 

picknickplaats, aanplanten van fruitbomen die voor de omgeving vrij toegankelijk zijn.  

 

- Laanstructuren 

De mooie laanstructuren horen bij een 

dorp als Someren en dit willen we  

behouden. Het college komt met een 

voorstel hoe de laanstructuren in 

Someren gewaarborgd kunnen blijven. 

De bomen worden fasegewijs verdeeld en 

over de jaren heen vervangen, dit om te 

voorkomen dat oudere laanstructuren  in 

een keer vervangen moeten worden voor 

jongere bomen. Het herplanten is niet 

altijd mogelijk want als er kabels en 

leidingen onder liggen mogen er geen nieuwe bomen gepland worden. 

 

- Veehouderij in Someren 

In de raadzaal hebben we een informatieve bijeenkomst gehouden over de ontwikkelingen in 

de veehouderij. Hierbij waren ook aanwezig agrarische ordermens en de ZLTO. De GGD gaf 

informatie over luchtkwaliteit en gezondheid in de omgeving stallen. Dit betreft dan geur en 

fijnstof. Bij bepaalde concentraties kan dit een negatief effect hebben op de gezondheid van 

omwonende. Dit blijkt uit diverse studies die gedaan zijn door het RIVM. 

De gemeente Someren streeft bij het wonen in de buurt van veehouderij bedrijven naar een 

aanvaardbaar woon en leefklimaat. Daarom is het niet in alle gevallen mogelijk om dicht bij 

een veehouderij bedrijf een woning te legaliseren. 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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- Inventarisatie van de veehouderijbedrijven in Someren 

 

Rond 2000 waren er 

• 320 Veehouderijbedrijven  

 

In 2019 waren er nog 170 veehouderijbedrijven over (150 bedrijven gestopt)  

 

Verwachting ZLTO voor 2030 (mede afhankelijk van het beleid en of maatregelen 

gefinancierd kunnen worden).  

Inschatting is dat er nog 110 veehouderijbedrijven overblijven (60 bedrijven stoppen nog).  

• 33 varkensbedrijven  

• 38 melkveebedrijven  

• 29 pluimveebedrijven  

• 10 vleesvee/kalveren  

• 1 konijnen en 1geitenbedrijf  

• Voorziene toename van het aantal paardenbedrijven. 

 

Veel agrarische bedrijven zullen zich de vraag stellen ga ik stoppen of kan ik blijven en moet 

ik verduurzamen. De gemeente Someren ontwikkeld beleid voor het buitengebied waar plaats 

is voor nieuwe ontwikkelingen en waar rekening gehouden wordt met burgers en boeren. 

 

 
 

 

 
Voor reacties:                     Informatiebulletin maart 2020   
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    
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Dames en tienerkledingbeurs 

Zondag 15 maart 2020 
 

Gemeenschapshuis De Einder 

Someren-Eind 
 

• zomerkleding, schoenen, tassen en accessoires  

• vanaf maat xs t/m ??? 

Afhalen deelnameformulier (tegen betaling van € 1.50) 

Ingang achterkant van het gebouw aan de Lambertusstraat. 
 

Vrijdag  6 maart  18.30 – 19.30   

Zaterdag 7 maart  13.00 - 14.00  

 
Inleveren kleding: 13 en 14 maart 

 

Verkoop  

 

Zondag 15 maart 10.30 – 13.00  
 

Gratis entree en paskamers aanwezig 

Contante betaling 
 

Ophalen van niet verkochte artikelen 
 

Dinsdag 17 maart  18.30 - 19.30 

 

Info: Mien - tel. 06 2354 6353     

of ineleenders@hotmail.com 

facebook: kledingbeurs someren-eind 
 
 
 

mailto:ineleenders@hotmail.com
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Muziekvereniging Juliana 

 
 
 
 
 
 

Harmonieconcert 

 

Op donderdagavond 12 maart geven harmonieorkest St. Antonius uit Asten-Heusden en 

het harmonieorkest van Muziekvereniging Juliana een concert in De Einder in 

Someren-Eind. Dit begint om 20:00 uur, de toegang is gratis. 

 

St. Antonius zal het concert openen. Dit orkest neemt op 14 maart a.s. in de derde divisie deel 

aan het concertconcours in Zutpen. Voor de muzikanten is dit concert de generale repetitie. In 

hun concertprogramma zit ondermeer een nummer over het WK voetbal, wat duidelijk te zien 

en te horen zal zijn. 

Het harmonieorkest van Muziekvereniging Juliana is druk bezig met het instuderen van nieuw 

repertoire, maar grijpt voor dit concert terug op een aantal succesvolle nummers die gespeeld 

zijn tijdens de evenementen Maestro en De Vrienden van Juliana Live! in 2019.  

 

Jeugdslagwerkdag 

 

De jeugdslagwerkgroep neemt op zondag 29 maart a.s. deel aan de Jeugdslagwerkdag in 

gemeenschapshuis De Klepel in Asten. Hier doen zeven ensembles aan mee. De dag start 

om 11:00 uur met verschillende workshops. Om 13:00 uur beginnen de optredens.  

 

Tijdens de workshops wordt op een leuke en leerzame manier een muziekstuk ingestudeerd. 

Hiervoor worden alle slagwerkers op muzikaal niveau ingedeeld  in vier groepen.  

Het uiteindelijke resultaat  is in het middagprogramma te horen. Dan treden de zeven 

slagwerkensembles op, afgewisseld door de workshopgroepen. Een professioneel jurylid en 

twee vertegenwoordigers van elke deelnemende vereniging beoordelen de optredens. 

Rond 16:30 uur vindt de uitreiking van de prijzen en de juryrapporten plaats.   

 

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

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

 

 

 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Twaalfde boek van d’Endse schrijver 

 
Schrijver en ED-journalist Twan Linders (1974), geboren en getogen in Someren-Eind, heeft 

zijn twaalfde boek uitgebracht. De dichtbundel genaamd Pronte contouren bevat vijftig 

gedichten die humoristisch, maatschappijkritisch, melancholiek of sensueel – maar altijd 

toegankelijk - de pronte contouren van de hedendaagse samenleving schetsen. Pronte 

contouren is voor 9,95 euro te koop. Geen verzendkosten binnen Someren. Stuur een mailtje 

naar info@uitgeverijcatharsis.nl als je interesse hebt.  

 

Een voorbeeld is het gedicht ‘Bestrijd’, waarin Linders het gegeven op de hak neemt dat alles 

tegenwoordig bestreden lijkt te moeten worden, tot de moorkop aan toe. 

 

bestrijd de dood met het leven 

bestrijd hebzucht door te geven 

bestrijd oorlog met vrede 

bestrijd toekomst met verleden 

 

bestrijd honger met eten 

bestrijd eenzaamheid met daten 

bestrijd onbenul met leren 

bestrijd haar door te scheren 

 

bestrijd apathie met gevoel 

bestrijd richtingloosheid met een doel 

bestrijd wijsheid met gelul 

bestrijd ernst met flauwekul 

 

bestrijd zonlicht met gordijnen 

bestrijd overgewicht met lijnen 

bestrijd poespas met eenvoud 

bestrijd flauwte met zeezout 

 

bestrijd de kou met een deken 

bestrijd saaie seks door te faken 

bestrijd te laat met een uurwerk 

bestrijd vingers met vuurwerk 

 

bestrijd zuiverheid met een mix 

bestrijd alles met niks 

bestrijd schaamte met bloot 

bestrijd leven met dood 

 

Enkele thema’s lopen als een rode draad door Linders’ werk. Er zitten altijd veel muzikale 

verwijzingen in en ook Someren-Eind komt in bijna elk boek voorbij. In de roman 

Reaganseizoenen werd de lagereschooltijd van de schrijver op de Mariaschool in de jaren 80 

verweven met het levensverhaal van de Amerikaanse president in die tijd. In Pronte 

contouren verwijst dit gedicht naar het fijne woensdagmiddaggevoel van de lagere school. 

 

 

 

about:blank
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De laatste tijd is het regelmatig in het nieuws geweest: 

 

Het aantal valincidenten onder ouderen neemt toe.  

Elk jaar neemt het aantal valongevallen bij ouderen met een paar procent toe. De stijging is 

grotendeels te verklaren door de vergrijzing: we worden ouder, brozer en vallen vaker. Ook 

blijven ouderen steeds langer thuis blijven wonen. 

Wat wel opvalt is de toename van ernstig letsel. In tien jaar steeg dit met 6 procent. 

 

Om ouderen bewust te maken van de risico’s om te vallen die in en om het huis aanwezig zijn 

organiseert Onis Welzijn als Partner van Leef! Someren en Leef! Asten een workshop 

 

Kennismaken met Valpreventie 

 
Datum: 2 april 2020 

Tijd: 10:00 – 12:00 uur 

Plaats: Fysiotherapie Vissers, Postelpark 15, 5711 JE Someren 

 

Tijdens deze workshop krijgt u Informatie over 

• Oorzaken van het vallen in het dagelijks leven.  

• Wat kan men er zelf aan doen om het valgevaar te verminderen. 

• Welke lichamelijke en omgevingsfactoren spelen een rol bij het vallen?  

 

Tevens gaan we een stukje praktisch aan de slag om te kijken hoe het staat gesteld met uw 

balans en valgevaar. 

 

Het doel van deze workshop is om bewust te worden welke gevolgen ouder worden kan 

hebben op het valgevaar. Hoe kunnen we fit blijven en ervoor zorgen het valrisico zo klein 

mogelijk te houden. 

 

Na afloop van de workshop bent u in staat om: 

• Bewust valincidenten te kunnen voorkomen. 

• U kunt in de thuissituatie kritisch kijken naar welke factoren het valrisico kunnen 

vergroten.  

• Als laatste word het zelfbeeld vergroot ten aanzien van ‘’beweeg ik voldoende’’ en 

‘’hoe is mijn eigen balansgevoel’’. 

 

Interesse om deze workshop te volgen? 

Meldt u dan vóór 23 maart aan bij Ria Kandelaars, Onis welzijn 

06-38266670 of r.kandelaars@oniswelzijn.nl 

 

 

 
 

about:blank
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Onis Welzijn geeft workshop “Weerbaarheid voor ouderen”. 

 

Ouder worden gaat soms gepaard met een groter gevoel van onveiligheid en kwetsbaarheid. 

Dat maakt dat mensen soms liever niet meer in de avond de deur uit gaan. Of twijfelen om 

geld te pinnen uit angst voor beroving. Wandelen in een groen park verliest zijn charme als er 

hangjongeren verkeren. Je onveilig voelen betekent daarmee een beperking in de dagelijkse 

activiteiten.  

 

Om ouderen weerbaar te maken, biedt Onis Welzijn de workshop Weerbaarheid voor ouderen 

aan. De workshop Weerbaarheid geeft ouderen de kans om meer inzicht te krijgen in 

onveilige situaties en hoe je in zo een situatie moet handelen. (We gaan dus geen houtgrepen 

of andere lichamelijke verdedigingstechnieken leren!) Door dit inzicht krijgen de deelnemers 

meer zelfvertrouwen en zullen zij zich krachtiger voelen. 

 

De workshop vind plaats op: 

• Datum: dinsdag 10 maart 2020  

• Tijd: van 9:45 tot 12:00  . 

• Kosten: 5 euro (inclusief koffie en thee bij aanvang en in de pauze). 

• Locatie: Ruchte Someren, 2e verdieping vergaderzaal 1 

 

Belangstelling? Voor informatie en of aanmelden voor 1 maart 2020:  

r.kandelaars@oniswelzijn.nl of tel.nr. 0493 441256. 
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