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MEDEDELINGEN VAN DE KERK
Franciscusparochie
Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Someren-Eind
Bank NL14RABO01480.09.484
Email: locatieraad.eind.4@gmail.com
Pastoor Pieter Scheepers 0493-691315

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

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
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.
LOCATIERAAD O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND
Locatieraad
Jo Van Diepen
Vlasstraat 13
Nelly van Houts
Haspelstraat 21
Ricus Looijmans
Nieuwendijk 70
Ivy Geurds
Kanaaldijk Zuid 43
Anja Engelen
Brugstraat 22
Bereikbaarheid parochie/pastorie 06-17482545

493763
493100
440115
06-23134888
492990

Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts
Haspelstraat 21
Andrea Raaijmakers
Steenoven 22
Els van de Eijnde
Kleijnaartstraat 16
Toos Maas
Kanaaldijk Zuid 61a

493100
Beheerder kerkhof/grafdelver
495993
Coördinatie kosters
06-54972252
Heilig Vormsel
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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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

Paranormale beurs
Vele jaren hebben wij een paranormale beurs georganiseerd en het is de moeite waard
geweest. We hebben veel mensen bereikt op paranormaal en spiritueel gebied. Het was fijn
voor de mensen achter de tafeltjes en voor de bezoekers.
Echter, het is nu de tijd om te stoppen met paranormale beurzen organiseren.
We willen de bezoekers van onze beurs en iedereen die op wat voor een manier geholpen
hebben: HARTELIJK BEDANKEN.
Het corona-virus heeft het een en ander sneller in werking gesteld en dat is dat we nu het
gevoel hebben dat we niet meer op deze manier, maar op een andere manier in contact willen
komen met jullie. We hebben in het verleden al verschillende andere manieren ontwikkeld om
mensen te bereiken op spiritueel gebied. We willen dit nu combineren en in een nieuw jasje
steken, voor zowel kinderen als volwassenen. Hoe dit er uit gaat zien? Nog even geduld en je
hoort of leest er alles over! Je kunt ons vinden op onze eigen mooie, groene, energievolle
locatie, Diesterbaan 72 in Weert.
Houd onze site: www.EChetspiraal.nl onze nieuwsbrief en facebook in de gaten.
Blijf gezond en misschien tot ziens,
Liefs, Stefan, Inge, Gijs en Margo
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Nieuwe Mariakapel in Someren-Eind
Sinds enkele weken is de Mariakapel opengesteld.
Het doet ons deugd te zien hoeveel mensen de kapel bezoeken en een kaarsje voor Maria
aansteken. Dat sterkt ons in de overtuiging dat er best veel behoefte is om in alle rust troost of
steun van Maria te zoeken dan wel dankbaarheid te laten blijken; een overtuiging die wij op
basis van ontvangen signalen eerder als parochiebestuur en later als Locatieraad hebben
uitgedragen, en die ons reden gaf de bouw van een Mariakapel op te pakken.
We zijn er in geslaagd onze wensen te realiseren. Wel zouden we graag de opening van de
kapeldeur ten behoeve van bezoekers met een rolstoel of rollator elektrisch willen laten
verlopen (door een druk op de knop op een paaltje bij de ingang van de kapel), maar met
name als gevolg van in te bouwen specifieke veiligheidsvoorzieningen (kosten ruim € 3000)
schoot ons budget daarvoor tekort en hebben we daar voorlopig van afgezien. Dit in de hoop
dat we wellicht in de toekomst een financiële meevaller beleven die dat alsnog mogelijk
maakt; de basisvoorzieningen voor een elektrisch aangestuurde opening zijn aanwezig.
Op zaterdag 24 oktober as. volgt de bekroning van de inspanningen van de betrokken
professionals en onze vrijwilligers.
Op deze dag zal onze Mariakapel worden ingewijd door bisschop Mgr. Gerard de Korte.
Na de heilige mis van 18.00 uur, gezamenlijk gecelebreerd door de bisschop en pastoor Pieter
Scheepers, gaan we samen met hen en geïnteresseerde kerkgangers naar de Mariakapel op de
begraafplaats. Daar zal de plechtige inwijding van de Mariakapel door de bisschop
plaatsvinden.
Uiteraard willen we zowel de viering van de heilige mis van 18.00 uur als de inwijding van de
Mariakapel samen met zoveel mogelijk parochianen uit onze gemeenschap doen. Hierbij
willen wij U dan ook daarvoor uitnodigen.
Echter ook hier worden we geremd door “Corona”. Het aantal beschikbare zitplaatsen is
beperkt en staanplaatsen zijn niet toegestaan.
Om een en ander in goede banen te kunnen leiden en om teleurstelling aan de deur te
voorkomen, kunnen we helaas alleen personen toelaten, die zich vooraf hebben aangemeld en
die een “bericht van toelating” hebben ontvangen. Toelating geschiedt op volgorde van
aanmelding. Wel krijgen de vaste bezoekers van de mis op zaterdag voorrang. Zij worden
apart benaderd.
Als U de heilige mis van 24 oktober as. wilt bijwonen gelieve U dat (met opgave van het
aantal personen) uiterlijk vrijdag 2 oktober as. te laten weten door een telefoontje met Nelly
van Houts (06-17482545) of een briefje bij haar in de bus (Haspelstraat 21).
Hoe jammer we het ook vinden, met het oog op Corona-adviezen stellen we het op prijs dat
bij de inwijding van de Marakapel enkel die personen aanwezig zijn die ook de heilige mis
hebben bijgewoond.
We streven er naar de heilige mis door Siris te laten filmen om deze later te kunnen laten
uitzenden. Misschien een alternatief voor hen die niet in staat zijn de mis bij te wonen.
De Locatieraad van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
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De Dorpsondersteuner
Dag van de Mantelzorg: Verras een mantelzorger in Someren!
Op 10 november is de Landelijke Dag van de Mantelzorg. De werkgroep Mantelzorg
Someren geeft aandacht aan deze dag door mantelzorgers te verrassen. Ken je een
mantelzorger waarvan je vindt dat hij of zij als waardering een presentje verdient? Meld haar
of hem aan voor deze speciale dag. Denk naast een volwassene, ook aan een jongere.
Aanmelden kan tot en met 20 oktober bij Onis Steunpunt Mantelzorg via e-mail
m.lenders@oniswelzijn.nl of 0493-441253 of via Cindy de Dorpsondersteuner
Eetpunt in de Einder:
Wist u dat er iedere donderdag om 12 uur warm gegeten wordt in de Einder?
Er is een ruime keuze aan maaltijden, waarbij rekening kan worden gehouden met speciale
diëten en allergieën. Heeft u interesse of vragen?
Bel met Marie-José van de Einder: Telefoon: 0493-491993 of email: mfa.de.einder@xs4all.nl
of loop een keertje binnen.
Als u andere vragen of wensen rondom eten heeft, kunt u deze altijd met Cindy de
Dorpsondersteuner bespreken.
Activiteiten:
Wilt u weten wat er allemaal in Someren-Eind te doen is voor u?
Waarschijnlijk veel meer dan dat u denkt!!
Jeu de boules, samen eten, tuinieren, biljarten, kaartjes leggen, rummikub, samen wandelen,
samen fietsen, uitstapjes maken, lezingen, samen koken en nog meer.
Spreekt iets u aan? Neem dan contact op met Cindy de Dorpsondersteuner.
Training Girls Talk
Onis Welzijn Jongerenwerk gaat weer van start met Girls Talk!
Praten over vriendschap, verliefdheid en relaties?
Ben jij benieuwd hoe andere meiden hierover denken. Wil je hier meer over leren? In deze
training krijg je tips en tools om om te gaan met vriendschappen, relaties en verliefdheid!
(4 bijeenkomsten – start op 08-10-2020)
Aanmelden of info, stuur ons een DM of mail ons! Roos: r.mauer@oniswelzijn.nl
0651604532 of Jill: j.hoogwoud@oniswelzijn.nl 0633663713
Voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, wonen, financiën, vervoer, etc. kunt u
contact met me opnemen.
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner Someren-Eind
t. 0619221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl
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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:
• Nieuw burgerlid Stef Kornuijt;
• Renovatie kunstgrasveld;
• Wonen in Someren-Eind;
• BuitenBeter-app.
Nieuw burgerlid
We zijn er trots op dat we er wederom in geslaagd zijn om een
jong enthousiast lid toe te voegen aan de raadsfractie van de
Gemeenschapslijst. Stef Kornuijt is ons nieuwe lid. Stef is 19 jaar
oud en is onlangs gestart met de studie Politicologie wat haarfijn
aansluit bij zijn nieuwe functie als burgerlid. Stef woont in Lierop
en bezoekt al geruime tijd onze Schaduwraadvergaderingen en
ook met regelmaat onze fractievergaderingen. Stef zal zitting
gaan nemen in de commissie Ruimte. In de raadsvergadering van
oktober zal hij officieel benoemd gaan worden.
Renovatie kunstgrasveld
Het kunstgrasveld van SV Someren is aan renovatie toe. Om te voorkomen dat de KNVB
definitief het veld afkeurt moet de raad nu een keuze maken of we de toplaag gaan vervangen
of dat we teruggaan naar natuurgras. Door intensief gebruik is dit veld eerder aan renovatie
toe dan verwacht. De onderlaag van het veld is nog steeds in goede staat en het zou een
kapitaalvernietiging zijn om die er nu uit te halen en weer zand in aan te brengen om er weer
natuurgras op te kunnen laten groeien. Omdat een kunstgrasveld meer belast kan worden,
worden de andere velden meer ontzien waardoor er ook een besparing is in de kosten van
onderhoud van de natuurgrasvelden.
Alles afwegende is de Gemeenschapslijst van mening dat vervanging van de toplaag
verantwoord is ondanks dat de investering €300.000,- bedraagt.
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
gemeenschapslijst@chello.nl

Wonen in Someren-Eind
Op dinsdag 8 mei heeft de werkgroep wonen van de dorpsraad een presentatie gegeven over
de uitkomsten van de enquête over de woonbehoeften in Someren-Eind. Duidelijk was dat de
nood hoog is en dat gezien de opkomst veel gegadigden zijn die op zoek zijn naar een
passende woning. Daarbij werd ook een oproep gedaan om voor 1 oktober je aan te melden
als je wilt meedoen in het eerste collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) van
Someren-Eind. Een initiatief waarin je kan meepraten over hoe je woning eruit komt te zien
en toch het schaalvoordeel te hebben van samen bouwen in een groep. Een groot aantal CPOprojecten zijn al succesvol afgerond in Someren, Lierop en Someren-Heide maar jammer
genoeg nog steeds geen in Someren-Eind. Je kunt je daarvoor aanmelden via
woneninsomereneind@gmail.com Probeer het gewoon eens en ga eens kosteloos oriënterend
in gesprek over de mogelijkheden.
Het was goed om te zien dat de behoefte
uit de enquête naadloos aansluit op het
plan de Goede Vaart wat in procedure is
en als alles goed verloopt eind 2020
onherroepelijk is. Wel zijn er een aantal
zienswijzen op dit plan ingediend en als
die doorgezet worden kunnen die een
flinke vertraging gaan opleveren. Wat
heel erg jammer is gezien de grote vraag.
Met name de grote groep starters die
bediend kan worden kan een belangrijke impuls zijn voor de leefbaarheid van ons dorp en met
name onze verenigingen. De gemeente zal met alle indieners van een zienswijze in gesprek
gaan en bekijken of hun zienswijze kan worden meegenomen. Om zodoende toch zo snel
mogelijk aan de slag te kunnen met het plan de Goede Vaart.
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.
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 29 september en
27 oktober telkens 20:30 uur in Gemeenschapshuis de Einder. De Schaduwraad is
de openbare achterbanvergadering van de Gemeenschapslijst iedereen is welkom
ook al bent u geen lid. Heeft u vragen, kom meepraten, mail of bel ons:
www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
Voor reacties:
Bart de Groot 06-22950343
Daan Velings 06-53899941

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

Hoofd opruimen
Jij zorgt voor iemand, zonder dat je daarbij stil staat.
Het is niet gevraagd, je doet het gewoon, het is vanzelfsprekend.
Maar jee, stiekem vraagt het nogal wat van je.
Naast je werk, je gezin, sport, hobby, is deze zorg er altijd!
Wanneer je er niet fysiek mee bezig bent, malen de zorgen door in je hoofd.
En zo is er nooit écht rust.
Herken jij je in het bovenstaande en heb je het gevoel dat je hoofd overloopt dan is
de cursus hoofd opruimen iets voor je.
Steunpunt mantelzorg Someren organiseert een workshop waarin je leert hoe je
weer rust in je hoofd kunt krijgen. En hoe jij ervoor kunt zorgen dat je zaken kunt
scheiden.
Uitspraken van eerdere deelnemers:
• “mijn hoofd voelt helemaal ‘zen’
• “het is helemaal stil in mijn hoofd”
• “ik heb inzicht gekregen in mijn eigen hoofd”
• “ik heb een opgeruimd gevoel in mijn hoofd”
• “ik heb handvatten en overzicht gekregen”
Gun jij dit jezelf ook?
Meld je dan nu aan.
Aanmelden kan tot 30 september.
Maximum aantal deelnemers is 10.
Wanneer :
Hoe laat :
Waar :
Wie :
Kosten :

donderdag 8 oktober
19:00u tot 21:00u
de Ruchte, Laan ten Roode 71, Someren
mantelzorgers uit Someren
€7,50

Aanmelden bij: Marianne Lenders 0493-441253
m.lenders@oniswelzijn.nl
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Uit eten, mantelzorgers te gast bij restaurant
Varendonck!
Het Varendonck in Someren is een VMBO-school waarbij leerlingen van leerjaar 4
Basis en Kader het project grootkeuken en restaurant volgen.
Ze krijgen eerst voorbereidingslessen en daarna gaat de keuken en het
restaurant draaien met "echte" gasten.
Zij vinden het ontzettend fijn om mantelzorgers extra aandacht te geven, door
een lekker driegangenmenu aan te bieden en te serveren in een gezellige sfeer.
datum:
tijdstip:

maandag 26 oktober óf donderdag 29 oktober
ontvangst tussen 12.15 en 12.30 uur en het duurt tot maximaal
13.45 uur
locatie:
Varendonckcollege, via de voorkant (bij de parkeerplaats)
Kanaalstraat 12 in Someren.
voor wie:
mantelzorgers uit Someren
eigen bijdrage: menu + 1 drankje € 5,aanmelden: tot uiterlijk donderdag 15 oktober bij Steunpunt Mantelzorg
Someren, Marianne Lenders 0493-441253 of m.lenders@oniswelzijn.nl
In het restaurant is plaats voor maximaal 14 gasten. Je zit met 2 personen aan
één tafel.
De leerlingen houden zich aan de voorgeschreven COVID-19 regels: voldoende
afstand en bescherming.

Jammakerij De Pollepel
Vanaf heden hebben we weer diversen soorten jam uit eigen tuin en ongespoten.
Zoals Aardbeien, Bramen, Bramen/rode bes, Druiven, Frambozen, Kersen (mierlose zwarte)
Peren en Rabarber jam.
Ook het maken van pakketten, denk aan de feestdagen.
Dit allemaal vanaf een betaalbaar bedrag.
We zijn geopend;

Donderdags van 12 tot 18 uur.
Vrijdags
van 10 tot 18 uur.
Zaterdags
van 10 tot 15 uur.
Of als we aanwezig zijn.

Nieuw adres is Bongerd 6 Someren eind.
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Wonen in Someren-Eind
Op 8 september vond de informatie avond over wonen in Someren-Eind plaats. De avond was
naar aanleiding van de in juli gehouden woonenquête. De volledige uitslag is via
woneninsomereind@gmail.com op te vragen.
Op de avond werd o.a. nader ingegaan op het bouwen middels het Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) . Deze bouwwijze is al veelvuldig toegepast in Someren-Heide,
Lierop en Someren-Dorp. Het is een prima werkwijze om een eigen huis te realiseren naar
eigen wensen/smaak en tegen lagere kosten. Via de volgende linkjes krijg je meer over deze
werkwijze: www.droomwonenbrabant.nl/hoe-werkt-het/
www.rvo.nl/sites/default/files/factsheet%20CPO.pdf .
Afgesproken is dat geïnteresseerden in het bouwen via CPO in de Goede Vaart zich voor 1
oktober aanmelden via woneninsomereind@gmail.com . De werkgroep wil in de beginfase
ondersteuning bieden in het opzetten van het project.
Ook willen we nu de interesse voor projectmatige bouw (kant en klare woningen) qua vorm
en omvang in kaart brengen. Ben je geïnteresseerd in projectmatige woningen, te realiseren in
2021/2022, en wil je daar verder over van gedachten wisselen, meld je dan ook voor 1
oktober aan via het genoemde mailadres.
Dus wil je in uitbreidingsplan De Goede Vaart een starterswoning of een tweekapper
realiseren, of een kant en klare woning, wacht dan niet en meld je aan! De gemeente is bereid
CPO projecten voorrang te geven bij de kaveltoewijzing! De eerste aanmeldingen zijn al
binnen. We hopen op een grote respons zodat ook de jongeren in ons dorp een mooie
woonplek kunnen realiseren.
Werkgroep wonen in Someren-Eind

Beste inwoners van 't Eind.
Ons Vonderpark ligt er nog steeds erg mooi bij ondanks de hittegolf
die we gehad hebben. Dankzij onze eigen waterput hebben we alle
planten op tijd van water kunnen voorzien. Deze waterput plus de
pomp en sproeiers hebben we mede door uw stem bij de Rabo
clubkas campagne aan kunnen schaffen.
Ook dit jaar kunt u weer stemmen, onder de naam Rabo clubsupport zullen de stemkaarten
begin oktober weer bij de leden van de Rabobank in de bus vallen.
Wij vragen jullie om ook een stem uit te brengen op ons Vonderpark zodat we ook komend
jaar ervoor kunnen zorgen dat ons park er weer mooi bij ligt.
Tevens is het een mooie waardering voor onze vrijwilligers die er jarenlang voor zorgen dat
we trots mogen zijn op ons park.
Het is een moeilijke tijd maar wij nodigen jullie graag uit dus "kuijer us unne keer op en gao
us lekker op un benkske zitte" en geniet. (Natuurlijk wel binnen de regels)
Oja en vergeet vooral niet te stemmen.
Namens het Vonderpark, Frans van Houts
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Expositie Iente Verheijen

5 0ktober tot 30 November

Ik ben Iente Verheijen en in 1990 ben ik in Someren komen wonen.
Sinds 1991 ben ik begonnen met schilderen op de Somerse schilderschool.
Dit waren vooral landschappen en stillevens.
Na een tijdje werd mijn werk veel vrijer en vooral dieren hadden mijn voorkeur.
Ik schilder realistisch maar geregeld zit daar een moderne toets door wat het werk wat vrijer
maak.
De ene keer werk ik met kwast en dan met het paletmes op doek of op paneel.
De panelen bewerk ik zo, dat ze op een beschutte plek kunnen buiten hangen b.v als
naamplaatje
www.ienteverheijen.nederkunst.com

De expositie is voor iedereen toegankelijk tijdens de openingstijden van de Einder:
Maandag tussen 8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur
Dinsdag tussen 8.00-12.00 uur
Woensdag en donderdag de gehele dag vanaf 9.00 uur
Vrijdag tussen 9.00-11.00 uur en 13.00-16.00 uur
In de avonduren wanneer er gebruikers aanwezig zijn.
In de weekenden wanneer er een activiteit plaatsvindt.
Corona beleid:
Tijdens het bezichtigen van de expositie is het belangrijk dat de regels volgens het RIVM
nageleefd worden.
Dit zijn:
Handen desinfecteren.
1,5 meter afstand houden.
De route lopen zoals deze is aangegeven. (Start bij de ingang van de Einder en men verlaat
het gebouw aan de achterkant)

11

K.V.V.Someren-Eind
In deze Coronatijd hebben we geen aktiviteiten meer gehad sinds maart.
We hebben op 22 september wel een fietstocht gehad met 16 dames.
27 Oktober komt pastoor Scheepers voor ons een avond verzorgen.
10 November komt er iemand over de donorwet iets vertellen.
15 December hebben we onze Kerstviering.
Al deze avonden kunnen we organiseren omdat we op 1.50 meter afstand kunnen zitten.
Dan willen we jullie vragen om in oktober weer allen te gaan stemmen voor de
RABO CLUBKAS.
Vanaf begin oktober kunnen weer alle Raboleden stemmen. Ze krijgen hierover bericht.
Het heet voortaan: RABO CLUBSUPPORT.
STEMMEN

STEMMEN

STEMMEN

STEMMEN

GEZAMENLIJK BESLUIT SOMERENSE CARNAVALSVERENIGINGEN:
GEEN PRINSENPAAR DIT CARNAVALSSEIZOEN
Middels dit bericht willen wij jullie meedelen dat alle carnavalsverenigingen van de gemeente
Someren unaniem hebben besloten om voor het komende seizoen geen nieuw Prinsenpaar uit
te roepen. Dit heeft alles te maken met de onzekerheid rondom het carnavalsseizoen welke
veroorzaakt wordt door het Coronavirus. Als verenigingen zijn wij van mening dat we een
Prinsenpaar een geweldig, onvergetelijk en uniek seizoen dienen aan te bieden. Echter, de
huidige omstandigheden laten dit helaas niet toe.
Concreet betekent dit dat er komend seizoen geen Prinsenballen, Prinsenrecepties en
Prinsentreffen zullen worden georganiseerd binnen de gemeente Someren. De verenigingen
gaan nu ieder voor zich bekijken welke mogelijkheden er wel zijn m.b.t. het organiseren van
activiteiten.
Ook wij als CV de Plattevonder willen het carnavalsseizoen niet zomaar opgeven en willen,
binnen de dan geldende voorschriften, kijken hoe we het seizoen nog wel kunnen invullen.
12

Hierbij zijn alle ideeën, gedachten en hersenkronkels van jullie van harte welkom. Dus mocht
je een idee hebben, meld het dan gerust.
Voor het jeugdcarnaval geldt het besluit om geen nieuwe hoogheden uit te roepen vooralsnog
niet omdat er in deze leeftijdscategorie ruimere mogelijkheden zijn. Hierover zal de komende
weken meer duidelijkheid komen.
Nogmaals willen wij benadrukken dat we alles op alles gaan zetten om op welke manier dan
ook carnaval te vieren op de Plattevonder en daar kunnen we jullie enthousiasme en hulp
zeker bij gebruiken.
Blijf allemaal gezond en hopelijk tot snel.
27 OKTOBER ALGEMENE VERGADERING
Op dinsdag 27 oktober a.s is de Algemene Vergadering van CV De Plattevonder gepland.
Ondanks de Corona-maatregelen streven we ernaar deze Algemene Vergadering op
aangepaste wijze door te laten gaan. Details volgen nog via de uitnodiging naar de
buurtschappen, groeperingen en Facebook.
VERS EN GEZOND ACTIE WEDEROM GROOT SUCCES
Op woensdagavond 9 september jl. gingen de vrijwilligers van CV De
Plattevonder weer langs de deuren om de Vers en Gezond pakketten te
verkopen. Deze keer was de wijze van aanbieden aangepast, vanwege
de Corona-maatregelen. Met plastic handschoenen, voldoende afstand
houden en een emmertje voor het wisselen van de contanten ging dat
hartstikke goed. We willen iedereen hartelijk danken voor de aankoop
van de pakketten, alle vrijwilligers voor hun inzet en onze Eindse
tuinders voor het aanleveren van de verse producten.
RABO CLUBSUPPORT
Volgend seizoen viert CV De Plattevonder haar 66-jarig bestaan. Een jubileumjaar dus, met
hopelijk een jubileumprins. We zijn niet zeker over wat de toekomst brengt, maar we gaan er
vooralsnog vanuit dat we ons jubileum kunnen vieren. Extra support kunnen we daarbij goed
gebruiken en indien je lid bent van de Rabobank, kun je dus jouw stem uitbrengen op
Carnavalsvereniging De Plattevonder. Wij hopen dat je dat doet tijdens de stemperiode van 5
tot en met 25 oktober. We gaan er alles aan doen om van ons jubileum een groot feest van te
maken.
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Kleinschalig wonen Someren-Eind
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om samen met de bewoners:

Te Koken
Te Praten
Muziek willen maken
Creatief bezig willen zijn
Of maatje willen worden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Ottenheim
marieke.ottenheim@zorgboog.nl

RABOBANK CLUBSUPPORT 2020
Beste dorpsgenoten,
Het zijn rare tijden. Het Coronavirus vliegt nog steeds door het land en heel veel
leuke dingen kunnen daardoor niet doorgaan. Wat wel doorgaat is de Rabobank
clubsupport. Dat is de opvolger van de Rabobank clubkascampagne. Vorig jaar
hebben jullie weer massaal op onze stichting Einderplein & Kerststal Someren
Eind gestemd en daar waren we ontiegelijk trots op.
Fijn dat u onze vrijwilligers, die ervoor zorgen dat ons Einderplein er altijd perfect
bij ligt en die zorgen voor onze prachtige kerststal, zo waardeert. Dank daarvoor.
Het leverde ons een mooi bedrag op wat we weer goed hebben besteed. We
hebben extra gereedschap gekocht voor het onderhoud van het Einderplein. We
hebben er weer voor gezorgd dat onze kerststal prachtig versierd is. Voor dit jaar
staat de renovatie en verfraaiing van het dak van de kerststal op het programma.
Verder hebben we tijdens de mede door ons georganiseerde lichtjesroute gratis
wafels met slagroom, chocomel, koffie en thee voor alle deelnemers kunnen
uitdelen en we konden een financiële bijdrage doen aan de kinderen die een
prachtige lampion hadden gemaakt voor de lichtjesroute.
We hopen dat u ook dit jaar weer op ons gaat stemmen. Dat kan vanaf 5 oktober
a.s. Alvast bedankt voor uw stem en veel plezier en geluk de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
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Spreek uw Moerstaal
Kleine kinderen leren practisch altijd praten van hun eigen moeder. Dat begint op een
eenvoudige manier met gemakkelijke woordjes zoals Mamma en Pappa maar de woordjes
worden steeds moeilijker.
Speekt de moeder Zummers (Brabants) dan zal de kleine automatisch deze taal aanleren. Deze
taal leren spreken is gemakkelijker dan om te schrijven want hoe schrijf je nou Zummers zo,
of zo, Zömers. Dit laatste wordt door de mensen die onze taal voor de toekomst vast willen
leggen altijd zo geschreven maar ik ben het daar niet mee eens want de o met Umlaut (de o
met twee puntjes erboven) is typisch Duits, dus geen Nederlands. Zummers met een u is in
feite ook niet juist want dan kan het ook op een andere manier gelezen worden.
Hieruit blijkt hoe echt Dialect moeilijk te schrijven is, we hebben daarvoor te weinig letters
van het alfabet. Bovendien hebben we in Nederland ontzettend veel spreektalen, heel veel
steden en vooral dorpen hebben een soort van eigen dialect, wat door de eeuwen heen zo
gevormd is.
Het nadeel hiervan is dat in het verleden heel veel Nederlanders elkaar moeilijk of niet
konden verstaan en dat omstreeks 1550 de regering besloot om in ons land één taal in te
voeren die de naam van Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) kreeg.
Deze taal werd samengesteld uit 28 dialecten uit de provincies Noord- en Zuid-Holland.
Vaak wordt verteld dat ABN het best gesproken wordt in Haarlem maar door deskundig
onderzoek blijkt dat niet waar te zijn, het is in Dronten. Toch zijn door de eeuwen heen in het
verleden de meeste dialecten blijven bestaan maar omdat op alle scholen in heel het land, ook
door de overheidsinstanties, door kranten, tijdschriften, boeken, enz. ABN wordt gesproken
en geschreven gaan de kinderen automatisch deze taal overnemen en gaan de streektalen
daarmee min of meer verdwijnen.
Daar komt nog bij dat de Engelse taal geweldig in opkomst is, in groep 7 en 8 van de
basisschool wordt al Engels geleerd en ook op veel scholen van het voortgezet en hoger
onderwijs kun je kiezen voor alle vakken in het Engels.
Zelfs op de Universiteit in Eindhoven wordt alleen maar les gegeven in de Engelse taal. Waar
blijft het Nederlands, gaat het op de duur helemaal verdwijnen? En waar blijft ons “mouwie
Zummers””?
Met onze eigen taal, onze moedertaal kunnen wij vaak iets veel korter zeggen dan in het
Nederlands, denk bv maar aan: iets begéére=iets heel graag hebben,
Áonvattesverrig=klaar om aan te pakken, ’t veezelt= ’t sneeuwt een beetje, wie kent nog
d’aongelog= de grond om een boerderij, en zo zou ik nog lang door kunnen gaan.
‘
Zo heb ik een schoonzoon die uit Amsterdam komt. Als hij op bezoek komt zegt hij altijd:
“Vandaag Brabants spreken, dat vind ik zo mooi”. Bij het vertrekken was het altijd “Doei”!
Waarop ik dan zei: Ik versta je niet, wij zeggen altijd HAWDOEW”!
Hij vindt dat zo’n mooi woord dat hij dat nu altijd gebruikt, zelfs in Amsterdam.
Laten wij trots zijn op ons mouwie Zummers dat de meesten van ons nog van ons moeder
hebben geleerd en dat we die taal in Deind blijven spreken.
Er is door de jaren heen al zo veel veranderd.We mogen gerust zuinig zijn op onze eigen
cultuur.
Remy Lammers.
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Jubileum D’Eindse schrijver Twan Linders
Dit najaar is het precies 12,5 jaar geleden dat
schrijver en ED-journalist Twan Linders zijn
eerste boek uitbracht: This is Australia –
Dagboek van een backpacker. Daarna volgden
er nog elf titels, variërend van muziekboeken
over nederpop en Henk Wijngaard tot romans
en dichtbundels. Op 42 stuks na heeft Linders,
geboren en getogen in Someren-Eind, 2.500
exemplaren verkocht.
Someren-Eind loopt als een rode draad door zijn werk heen, in nagenoeg elk boek zit wel een
verwijzing naar het dorp van zijn jeugd. In de roman Reaganseizoenen was die jeugd in de
jaren 80 zelfs het hoofdonderwerp en werden de persoonlijke herinneringen verweven met het
levensverhaal van Ronald Reagan, destijds president van de Verenigde Staten. Het fustrollen
komt voorbij, maar ook de ramp met de Challenger.
Om het jubileum te vieren (en in de hoop nog 42 boeken te verkopen vóór die datum) is er een
eenmalige speciale actie voor inwoners van Someren-Eind. Die kunnen Linders’
bestverkochte boek Er speelt vanavond in het buurthuis een band aanschaffen voor slechts 6
euro (normaal 14,95). Het boek bevat uitgebreide interviews (en veel kleurenfoto’s) met
muzikanten van de Nederlandstalige popbands van de jaren 80, zoals Doe Maar, Frank
Boeijen Groep, Het Goede Doel, Normaal, Toontje Lager, Klein Orkest en Drukwerk.
Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar twandownunder@hotmail.com
onder vermelding van Actie nederpopboek Samen ’t Eind.
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