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Nummer 9 

Oktober 2021

 

 
      

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. Ook uw kopie is gratis welkom! 

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 oktober. 

Daarna 18 november, per e-mail: samenteind@gmail.com  

Voorzien van verenigingslogo (eenmalig), maar ook handgeschreven teksten zijn welkom op 

Vonderstraat 15. 

 

REDACTIE 

 

Penningmeester / Contactpersoon adverteerders: 

Jan Adriaans    Van de Eijndelaan 49  06-46857334 

 

Tekstverwerking en lay out: 

Anja van Meijl    Vonderstraat 15   06-46471073 

 

Drukwerk: 

Cor Koks     Brugstraat 32   06-24834063 

 

Distributie: 

Andrea Raaijmakers   Steenoven 22                          06-18425008 

 

 

Rekeningnummer:    NL 06 RABO 01480.28.349 

 

 

Samen ’t Eind digitaal :     www.someren-eind.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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        

Someren-Eind                                                                      telefoonnummer 

Bank NL14RABO01480.09.484                                         06-17482545 ( Nelly van Houts ) 

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

Pastoor Steijaert 0493-691315                       Asten 0493-691315 

         

 

DOPEN IN SOMEREN-EIND 

Op zondagmiddag 17 oktober, 14 november en 19 december is er de mogelijkheid om uw 

kind te laten dopen. 

Er zijn twee locaties waar u uw kind in Someren-Eind kunt laten dopen: in de kerkruimte van 

het gemeenschapshuis de Einder en in de Gildekapel Sint Lambertus. Wilt u uw kind laten 

dopen? Neem dan contact op met het secretariaat van Franciscusparochie: 

secretariaat@rkfranciscus.nl of tel. 0493-691315 of met kapelaan van Overbeek 0493-691415 

harold.van.overbeek@hetnet.nl.  

 

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 in de daarvoor bestemde groenbak deponeren. Het is niet de 

bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.  

Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. in de afvalbak. 

 

Hoe te handelen als u gebruik wilt maken van een van onderstaande diensten. 

 

HUWELIJKEN 

Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Kapelaan van Overbeek: 

0493-691415 harold.van.overbeek@hetnet.nl 

Wil men trouwen in de Lambertuskerk te Someren dan maakt men een afspraak met Pastoor 

Steijaert: 0493-691315 pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl 

 

UITVAART  

Voor de uitvaartdienst in de kerkruimte van de Einder neemt men contact op met Kapelaan 

van Overbeek: 0493-691415 harold.van.overbeek@hetnet.nl 

De collecte van een uitvaart is altijd bestemd voor de parochie. Hieruit worden 3 Heilige 

missen gedaan namens de parochie.  Het herdenkingskruisje komt te hangen in de sacristie en 

kan na de eerstvolgende  allerzielenviering meegenomen worden. 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.rkfranciscus.nl/
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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    

Anja Engelen   Brugstraat 22   492990 

 

Bereikbaarheid parochie/locatie Someren-Eind  06-17482545  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts             Haspelstraat 21  493100        Beheerder 

kerkhofAndrea Raaijmakers  Steenoven 22        495993       Coördinatie kosters 

Francesca Boomsma  Boerenkamplaan 127   06-29042124  Communie 

Els van den Eijnde        Kleijnaartstraat 16    06-54972252 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 

Erica Verhees   Haspelstraat 18     06-17054531 Gospelkoor 

 

 

 

 

HERHALINGSLES  HARTREANIMATIE  EN  AED. 

 

Na een lange verplichte ‘stopperiode’ gaan de herhalingslessen van de AED- en  

reanimatiecursus weer van start.  

Op dinsdag 28 september en donderdag 7 oktober  a.s. gaan we weer beginnen.   

Aanvang beide avonden:  20.00 uur. (Wij vertrouwen er natuurlijk op dat corona niet weer 

roet in het eten gooit.)  

 

Deze avond geldt ook voor uw certificaatverlenging en vindt plaats in Buurthuis De Smelen 

aan de Landbouwstraat 5 te Sluis 13. 

 

Om het certificaat te behouden dient men minimaal 1 herhalingsles per jaar te volgen.  

Gelieve zelf even te controleren wanneer uw certificaat verlopen is. 

 

Voor een goede organisatie is aanmelden gewenst.  

Harrie de Groot.   : 0495-663458 of  e-mail : harriefieny@hotmail.com 
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                                                     Op  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn we op zoek naar handige Harrie’s en/of Henriëtte’s die er plezier aan 
beleven om : 

• Één keer per week de was van de school te doen            

• De schooltuin te onderhouden. 

Wij bieden: 

• Leuke en enthousiaste kinderen, juffen en meesters om een praatje 

mee te maken. 

• Lekkere koffie en thee mét een kuukske! 

• Een uitdagende tuin, waar eer aan te behalen valt, als je er in gewerkt 

hebt. 

• Een wasgeldvergoeding per wasbeurt voor water/zeep. 

Bent u geïnteresseerd, of wilt u gewoon eens komen buurten en kijken wat 
het is en of het bij u past, neemt u dan gerust contact op met Suzanne 
Snijders. 
Dat kan telefonisch op 06-38285491 of 0493-492130 of via de mail 
suzanne.snijders@prodas.nl. 
 

Voel je thuis en wees van harte welkom 
op onze fijne school! 

 

 

about:blank
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De Dorpsondersteuner 
 

 

Coronatoegangsbewijs 

Wilt u een papieren coronatoegangsbewijs aanvragen bel dan met 0800-1351. 

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 25 september verplicht in onder meer de horeca, bij 

evenementen, in bioscopen en theaters.  

Onis Welzijn Formulierenbrigade helpt degenen die moeite hebben met het downloaden van 

de Coronacheck-app, het uitdraaien van een QR-code of het printen van het bewijs. 

U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 44 12 34 (bereikbaar maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur) 

 

Eetpunt 

Iedere donderdag om 12 uur kunt u eten in de Einder. Nieuwe gasten zijn van harte welkom! 

Graag reserveren bij Marie-José 0618779373 

 

Dementiekoffer  

Als u in uw naaste omgeving geconfronteerd wordt met de ziekte Dementie dan kan het heel 

prettig zijn om er nog wat meer over te kunnen lezen. Maar ook informatie te krijgen over het 

omgaan met mensen met dementie en de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden die er zijn in 

Someren. En verhalen over lotgenoten zoals Hugo Borst en een kinderboek of DVD kunnen 

misschien van pas komen. Deze informatie vindt u in de EHBD koffer. Deze is te leen bij de 

bibliotheek en via de Dorpsondersteuner.  

 

Kern met PIT 

Heb je een goed idee voor je buurt bedacht? Dan is het tijd voor actie! Kern met PIT is een 

initiatief van KNHM foundation en helpt burgerinitiatieven, van een beweegroute tot een 

buurtmusical. Deelname is gratis. Je maakt kans op €1000 en het predicaat Kern met Pit. Zie 

voor meer informatie of deelname www.kernmetpit.nl. Tevens liggen in de Einder folders 

hiervan.  

 

 

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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Breicafé opent op 1 oktober weer haar deuren! 
Op vrijdag 1 oktober opent het Breicafé in de Einder weer haar deuren.  

Iedere vrijdag tussen 10 en 12 uur is iedereen welkom om met óf zonder zijn brei-, haak- of 

borduurwerkje aan te sluiten. Loop gewoon even binnen om gezellig samen te buurten en te 

breien! Consumpties zijn voor eigen rekening.  

Toegang alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warm welkom in de Einder 
Iedere dinsdag en donderdag tussen 10 en 11 uur is het gezellig koffie drinken in de Einder.  

Lekker even bijkletsen en ontmoeten. Consumpties zijn voor eigen rekening.  

Toegang alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs.  
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CV DE PLATTEVONDER BESTAAT 66 JAAR! 

En dat gaan we vieren. We hebben mooie activiteiten in het vooruitschiet en stellen iedereen 

hiervan snel op de hoogte. Hopelijk kunnen we zonder veel beperkingen gaan genieten van 

een fantastisch jubileumjaar. 

 

ENKELE DATA OM ALVAST TE NOTEREN 

Dinsdag 2 november  Algemene Vergadering 

Vrijdag 5 november  Onderonsje 

Vrijdag 12 november  Jubileumreceptie/Prinsenbal 

Zondag 21 november  Jeugdprinsenbal 

 

Tijdens de Algemene Vergadering op 2 november wordt het complete programma 

gepresenteerd. De uitnodiging hiervoor volgt nog.  

 

5 SEPTEMBER TANDEMTOCHT 

Op zondag 5 september jl. zijn we leden van de vereniging met de tandem naar alle 

residenties van de carnavalsverengingen in Groot Someren gefietst. We werden overal 

enthousiast ontvangen door onze collega carnavalsverenigingen. Onder het genot van de 

klanken van de Einder Muzikanten werd er e.e.a. genuttigd op de terrassen. Natuurlijk was er 

nog beperking tot het terras en de 1,5 meter afstand, maar het was een erg geslaagde dag. 

 

8 SEPTEMBER VERS EN GEZOND ACTIE  

Op woensdagavond 8 september jl. gingen de vrijwilligers van CV De 

Plattevonder weer langs de deuren om de Vers en Gezond pakketten te 

verkopen. Ook deze keer werd rekening gehouden met de Corona-

maatregelen, maar dat ging 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 

Komend seizoen viert CV De Plattevonder haar 66-jarig bestaan. Een jubileumjaar dus, met 

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 4 

tot 25 oktober. We gaan er alles aan doen om van ons jubileum een groot feest te maken. 

 

 



8 

 

 

         

Muziekvereniging Juliana 

 
 
 

Concert Jeugdslagwerkgroep en Slagwerkgroep 

 

Na anderhalf jaar van Corona-beperkingen hebben de slagwerkers van Juliana eindelijk 

weer een concert in het vooruitzicht. Op zondag 31 oktober om 14:30 uur zullen eerst de 

Jeugdslagwerkgroep en daarna de Slagwerkgroep optreden in De Einder.  

Vanwege de grootte van de groep hebben zij op tijd weer kunnen starten met repeteren, 

waardoor het concertprogramma nu al compleet is. Met nummers als Nemesis, Rosanna en 

Besame Mucho kan het publiek weer genieten van veelzijdige slagwerkmuziek! 

Bij binnenkomst is het laten zien van een geldige QR-code of negatieve PCR-test verplicht. 

 

 

Rabo Clubsupport 

 

Vanaf 4 oktober a.s. kunt u weer uw stem uitbrengen in Rabo Clubsupport. De Rabobank 

ondersteunt met deze actie clubs en verenigingen, die daardoor hun doelen en projecten 

kunnen realiseren. Leden van de Rabobank kunnen stemmen op hun favoriete vereniging. 

Ook Muziekvereniging Juliana neemt hieraan deel. We hopen dat we op uw stem kunnen 

rekenen! 

 

 

“Vrienden van Juliana Live” op 28, 29 en 30 januari 

 

Het harmonieorkest is na de vakantie begonnen aan de voorbereidingen voor Vrienden van 

Juliana Live. Dit succesvolle evenement uit het 100-jarig jubileumjaar 2019, zal in 2022 op 

vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari opnieuw plaatsvinden. Locatie is de bedrijfshal 

van Groentekwekerij Van den Einden aan de Nieuwendijk, die zal worden omgetoverd naar 

een sfeervolle concertfeestzaal. 

Noteer deze datums alvast in uw agenda, want het belooft een prachtige muzikale happening 

te worden! Het programma staat inmiddels grotendeels in de steigers.  

Meer informatie en nieuws over de kaartverkoop volgt binnenkort! 

 

 

 

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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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: 

• Overlijden Remy Lammers 

• Verkiezingsslogan 

• Aanmelden kandidatuur Lijsttrekker en verkiesbare personen 

• Verkiezingsprogramma 

• 60 jaar Gemeenschapslijst 

                                                    

Overlijden Remy Lammers 

Op donderdag 16 september bereikte ons het 

droevige nieuws dat Remy Lammers op 93-jarige 

leeftijd het leven los heeft moeten laten. 

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Truus, de 

kinderen, kleinkinderen en alle andere naasten. 

Remy is bijna 60 jaar geleden, samen met 4 

anderen, de grondlegger geweest van de huidige 

Gemeenschapslijst. Hij was 32 jaar lang raadslid 

waarvan het grootste gedeelte fractieleider van 

de partij. Door zijn werk als schoolhoofd, maar 

ook door de ontelbare (bestuurlijke) functies bij 

vele verenigingen, was Remy een echte 

volksvertegenwoordiger. Hij handelde altijd in 

het algemeen belang, stond tussen de mensen, 

was er voor de mensen en heel betrokken in de 

samenleving. Een groot voorbeeld voor ons 

allen. 

Remy stond 15 keer op de kieslijst van de Gemeenschapslijst. Hij bezocht tot de 

Coronaperiode regelmatig de vergaderingen van de Schaduwraad en was tot het laatst toe 

geïnteresseerd in de partij, de fractieleden en de politiek. Ook de laatste jaren gaf hij nog 

steeds zijn mening, tips en adviezen. 

We verliezen een groot Volksvertegenwoordiger en een prachtig mens. Moge de mooie 

herinneringen aan hem, de familie en zijn naasten sterken bij dit zware verlies. Bedankt Remy 

 

Verkiezingsslogan 

Een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de Gemeenschapslijst de 

aftrap verricht van haar verkiezingscampagne. Tijdens de drukbezochte maandelijkse 

Schaduwraad, de achterbanvergadering, op dinsdag 7 september werd door middel van het 

bekendmaken van de verkiezingsslogan 2022 deze verkiezingscampagne gestart. 

De 60 jaar geleden in Someren-Eind opgericht politieke partij heeft er acht jaar geleden 

bewust voor gekozen zich via de geleidelijke weg meer en meer op te werpen als een lokale 

partij. Voor alle Somerenaren uit alle vier de kernen, jong en oud. Als belangrijk lokaal 

tegenwicht voor de landelijke partijen die in Someren actief zijn. Die ingeslagen weg wordt 

verder voortgezet. Dat doet de Gemeenschapslijst met mensen die een sterke binding hebben  

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 
 
 

 

én diepgeworteld zijn in de Somerense samenleving. Een lokale partij, die haar eigen koers 

mag en kan bepalen, zonder beperkt te worden door provinciale of landelijke standpunten van 

de partij. Met als enige doel: Het beste voor Someren en haar inwoners. 

Naast die sterke lokale verbondenheid zijn de krachtige en kritische houding kenmerkend 

voor de Gemeenschapslijst: zeggen waar het op staat en doen wat je hebt beloofd. Punt. 

Openheid, eerlijkheid en transparantie heeft de partij hoog in het vaandel staan. Geen 

oeverloos en ingewikkeld gepraat met onbegrijpelijke woorden. Liever de mouwen omhoog, 

schouders eronder en er tegenaan. Dat is de Gemeenschapslijst. 

In de beleving van leden van de Gemeenschapslijst is daar maar één passende 

verkiezingsslogan voor: Gewoon doen! Normaal en nuchter blijven handelen, zoals bij 

Someren hoort en tegelijkertijd ook dóen: snel en adequaat handelen. 

Vanwege het jubileumjaar heeft de fractie ervoor gekozen om er een tweede slogan aan toe te 

voegen: “Goed voor mekaar, al zestig jaar!”.  Goed voor mekaar zijn, heeft de 

Gemeenschapslijst al 60 jaar goed voor mekaar. 

In aanloop naar de verkiezingen zal de Gemeenschapslijst de komende maanden haar 

lijsttrekker, verkiesbare personen en de kieslijst presenteren. Begin 2022 ook haar 

verkiezingsprogramma. 

 

Stem 16 maart 2022: Lijst 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden kandidatuur Lijsttrekker en verkiesbare personen 

Een heel belangrijk onderdeel van de voorbereidingen voor de verkiezingen is de verkiezing 

van de lijsttrekker en de volgordebepaling van de verkiesbare plaatsen van onze fractie. Dit 

zal gebeuren tijdens de Schaduwraadsvergaderingen in resp. november en december. 

Bij de Gemeenschapslijst is altijd plek voor nieuwe geïnteresseerde en  gemotiveerde 

toekomstige raads- en burgerleden. Bij interesse kan men zich aanmelden voor het kandidaat 

lijsttrekkerschap en/of het kandidaat raadslidschap/burgerlidschap van onze partij. Tevens 

vragen wij u om aan te geven of u eventueel beschikbaar zou zijn voor het wethouderschap. U 

kunt uw interesse tot1 november 2021 kenbaar te maken bij de voorzitter van onze partij 

Maurits Leesberg, tel. 06-54963904. 

Voor informatie over de functies van lijsttrekker, raadslid, burgerlid, wethouder kunt u terecht 

bij de huidige raadsleden en de voorzitter. Hun telefoonnummers staan onderaan de laatste 

pagina van de gemeenschapslijst vermeld. 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Verkiezingscampagne 2022 

Gemeenschapslijst is gestart met het traject naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 

2022. 

Een routekaart, draaiboek met een tal van activiteiten voor de komende maanden is hiervoor 

uitgestippeld. 

Een kort overzicht: 

- Onthulling van onze verkiezingsslogan 

- Input voor ons verkiezingsprogramma 

- Verkiezing van onze lijsttrekker 

- Bekendmaking van kieslijst en verkiesbare plaatsen 

- Presentatie van ons verkiezingsprogramma. 

Zoals al gezegd een kort overzicht waar we u regelmatig over zullen bijpraten en waarvoor we 

ook om de hulp en input van u als burgers zullen vragen. Want daar gaat het uiteindelijk om: 

Uw stem en mening laten horen zodat wij als Gemeenschapslijst dit mee kunnen nemen in ons 

verkiezingsprogramma en hiernaar kunnen acteren, de komende 4 jaar. 

 

In de komende maand treft u een flyer in uw brievenbus aan. Wij roepen u daarin op om deel 

te nemen, om mee te praten en denken over het verkiezingsprogramma van de 

Gemeenschapslijst voor de komende 4 jaar. Dat kan zowel op papier als digitaal. Voor 

iedereen die actief met ons mee wil denken, doen wij een bijdrage in een pot. Tijdens de start 

van ons 60-jarig bestaan, zullen wij 3 Somerense goede doelen loten, die wij zullen verrassen 

met iets extra’s. 

 

60 jaar de Gemeenschapslijst 

Naast de verkiezingen vieren we als gemeenschapslijst volgend jaar, in 2022, ook ons 60-jarig 

bestaan. Iets wat we natuurlijk ook niet zomaar voorbij laten gaan. De aftrap van het 60 jarig 

bestaan vindt plaats op de schaduwraadvergadering van maart 2022.  Meer info volgt! 

   

Schaduwraad  

Vele onderwerpen worden 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 5 oktober en 9 november 

telkens 20:30 uur in Gemeenschapshuis de Einder. De Schaduwraad is de openbare 

achterbanvergadering van de Gemeenschapslijst iedereen is welkom ook al bent u geen lid. 

Heeft u vragen, kom meepraten, mail of bel ons:  

www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

 

 

 

 
Voor reacties:   Informatiebulletin oktober 2021 

Bart de Groot 06-22950343    Jos Feyen       06-52569057     Patricia Buis-Iven              06-39300389   
Daan Velings 06-53899941    Jan Adriaans  06-46857334    Annelieke Huijerjans  06- 29836172   
Stef Kornuijt 06-40441288   

 
 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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In Memoriam Remy Lammers 

 

“Ik ben altijd een geschiedenisfreak geweest. Dingen moeten bewaard blijven”, vertelde 

Remy Lammers in februari 2016 toen ik een portret over hem schreef voor het Eindhovens 

Dagblad. Dat stuk kreeg als kop ‘Remy wil de geschiedenis van zijn dorp bewaren’ en die 

woorden sloegen de spijker op hun kop. Op donderdag 16 september overleed Remy 

Lammers op 93-jarige leeftijd. 

 

Remy beschreef de geschiedenis van D’End in al zijn haarvaten. Elke maand kwam een ander 

aspect ervan aan bod in dit parochieblad Samen ’t Eind. Maar hij was ook de man achter het 

jubileumboek van het eeuwfeest in 1978, was tientallen jaren verbonden aan de 

heemkundekring en schreef boeken over onder andere de Boerenbond, de lokale brandweer en 

Somerense jongens in Nederlands-Indië.  

 

Remy was een verhalenverteller waarvan elk dorp er minstens een moet hebben. Kleurrijk 

vertelde hij over de keer dat hij als jongetje met twee vriendjes stiekem zakken vol tamme 

kastanjes was gaan rapen in de tuin van de pastoor. Ze werden betrapt en kregen straf. Een 

jaar later was de pastoor het nog niet vergeten, toen hij nieuwe misdienaars zocht. “Maar nie 

den diene, want dat is een dief”, had de pastoor gezegd terwijl hij Lammers aanwees. Remy 

was er niet rouwig om dat hem een carrière als misdienaar door de neus werd geboord. Hij 

had andere plannen. 

 

Lammers beschreef niet alleen de geschiedenis, terugblikkend op wat was geweest. Hij had 

ook een actieve rol in het vormen van die geschiedenis op de momenten dat Someren-Eind 

een duwtje in de goede richting nodig had. Als onderwijzer en schoolhoofd van de 

Jozefschool groeiden generaties jeugd – soms met frisse tegenzin – met hem op. En Remy zat 

32 jaar in de gemeenteraad voor De Gemeenschapslijst. 

 

Aan kortlopende verbintenissen deed hij sowieso niet als hij zich committeerde aan een 

vereniging. Van Gilde St. Lambertus was hij sinds 1958 lid en enkele jaren eerder stond hij 

mede aan de wieg van Carnavalsvereniging De Plattevonder. Aan SVS (Sportvereniging 

Someren) was hij meer dan zeventig jaar verbonden.  

 

In oktober 2020, minder dan een jaar geleden, sprak ik hem voor het laatst. De gildekapel aan 

de Brugstraat bestond 25 jaar. Remy was er destijds als voorzitter van Gilde St. Lambertus bij 

betrokken geweest. Ik interviewde hem telefonisch, maar de volgende dag kwam hij naar het 

kapelletje voor de foto bij het artikel. Remy oogde broos en liep moeilijk, maar zijn ogen 

straalden als hij begon te vertellen. Hij was nog steeds trots op de gemeenschapszin van zijn 

D’End. De inwoners hadden dat kapelleke toch maar mooi samen gefinancierd en met eigen 

mensen gebouwd. “We hebben heel wat bij elkaar geschooid”, zei Remy met een lach. Het 

dorpsfeest tijdens de opening was grandioos geweest.  

 

Veel van de mensen die betrokken waren bij de bouw van de kapel waren in oktober 2020 al 

overleden. Dat geldt nu ook voor Remy. Alle momenten verdwijnen in de tijd, als tranen in de 

regen. Wat blijft is dat kapelletje, natuurlijk. Maar door alle namen en verhalen op te tekenen, 

blijven ook die leven. Al die mensen die Someren-Eind op enig moment in de tijd zijn gezicht 

en karakter gaven. En daar was Remy Lammers in de tweede helft van de twintigste eeuw er 

zeker een van. Zijn naam zal nog vaak opduiken, die wordt voorlopig niet vergeten. 

 

Twan Linders 


