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Legenda
In- en uitgangswegen Someren, zaterdag & zondag op vertoon 
van inrijsticker/ID-bewijs.
Ingangsweg Someren, zaterdag op vertoon van
inrijsticker/ID-bewijs.
Uitgangsweg Someren zaterdag & zondag.
Ingang industrieterrein.
Afgesloten op zaterdag & zondag.

Begunstigers       Tuinderij Peter Aarts VOF     Driemaster BV     Netwerknotarissen van Kaam     Harries bv     Larco Foods     Calluna Trucks     Bleekerven BV
Broviand     Tomassen Vlees    Albert Heijn Someren     Henk ICT     Infinity Fitness     Houthandel Looijmans     Fortune Coffee     Klusbedrijf Dirk Joosten     Madijang

54 22 45
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De grote uitdaging, de tocht die iedereen minimaal één 
keer gelopen moet hebben, toch? Op zaterdagavond 
2 juli om 22.00 uur gaan we weer van start met de 
gezelligste Kennedymars van Nederland. 80 kilometer 
wandelen in 20 uur tijd, precies zoals Kennedy 
het bedoelde. Het blijft een prachtig gezicht; het 
Wilhelminaplein vol met al deze wandelaars. Veel ‘oude’ 
bekenden maar ieder jaar ook weer veel deelnemers die 
voor de eerste keer aan de start staan. Omdat je het toch 
een keer moet proberen, omdat je de weddenschap 
hebt verloren óf omdat je nieuwsgierig bent hoever je 
kunt gaan. Wij verwelkomen je graag!

Op zondagochtend 3 juli om 08.00 uur sturen wij de 
wandelaars voor het Rondje Someren op pad. Een 
mooie tocht door Someren en omgeving van exact 40 
kilometer. Na 20 eerdere edities is deze tocht niet meer 
weg te denken uit ons Kennedymarsweekend. Bij de 
deelnemers begroeten wij wandelaars uit alle lagen van 
onze samenleving; van de 12-jarigen die de eerste stap 
zetten naar de grote uitdaging, de geoefende wandelaars 
die zich voorbereiden op bijvoorbeeld de Nijmeegse 
Vierdaagse of de ouderen onder ons die nog graag deze 
uitdaging aangaan. Iedereen is van harte welkom deel 
te nemen en te genieten van de mooie tocht, de goede 
sfeer onder de wandelaars en de aanmoedigingen van 
alle toeschouwers langs de route.

Zoals je van ons gewend bent starten wij het 
Kennedymarsweekend weer met de Mini Kennedymars. 
Een wandeltocht van 8 kilometer door een groot aantal 
wijken en straten van Someren. Het startschot voor 
deze tocht klinkt op zaterdagmiddag 2 juli om 13.00 
uur vanaf het Wilhelminaplein. Iedereen groot, klein, 
oud of jong is van harte welkom aan deze tocht deel te 
nemen. En halen jullie de finish dan wacht een grootse 
ontvangst door de binnenpraters en natuurlijk een hele 
mooie medaille. Na de finish zijn alle wandelaars van 
harte welkom om deel te nemen aan allerlei spellen en 
activiteiten op het Wilhelminaplein. Het thema van de 
Mini Kennedymars is dit jaar: Reis rond de wereld.

Via www.kennedymars.nl/shop verkopen we 
diverse Kennedymars artikelen. Dit jaar hebben we 
een nieuw Kennedymars t-shirt. Een echt sportshirt, 
ideaal tijdens het wandelen!  Je kunt voor al onze 
artikelen ook terecht bij ons verkooppunt op het 
Wilhelminaplein tijdens de voorinschrijvingen op 
zaterdag 18 en 25 juni. Daarnaast zijn alle artikelen 
tijdens het Kennedymarsweekend te koop bij de 
infostand op het Wilhelminaplein. Ook introduceren 
we dit jaar een heliumballon van onze mascotte Jack. 
Hét cadeau voor aan de finish, hier maak je jong en 
oud blij mee op de rode loper!

facebook.com/joeksomeren 

@JOEKsomeren

youtube.com/kennedymarssomeren

twitter.com/joeksomeren

Wil jij niets missen voorafgaand en tijdens het 
gezelligste weekend van Someren? Volg ons dan via 
Facebook, Twitter en YouTube. Tijdens het weekend 
vind je er het laatste nieuws en de leukste foto’s en 
filmpjes. En deel gerust je eigen foto’s en video’s met 
ons. 

Belangrijke telefoonnummers
Politiepost Someren
0493-441144 (vanaf zaterdag 12.00 t/m zondag 18.00 uur)
Meldkamer Kennedymars
0493-495267

Colofon Webshop

Social media

Kennedymars

Kennedymars 2015 was een 
bijzondere editie

2 & 3 juli 3 juli 2  juliRondje Someren Mini Kennedymars

€3,-



• Tot en met 1 juli via de website www.kennedymars.nl

• Tot en met 1 juli bij de VVV kantoren in Someren, Eindhoven en Helmond

• Zaterdag 18 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein

• Zaterdag 25 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein

• Zaterdag 2 juli van 12.00 tot 17.00 uur bij de infostand op het Wilhelminaplein

• Zaterdag 2 juli van 18.00 uur tot 22.00 uur bij het inschrijfburo achter het gemeentehuis

Inschrijfkosten bedragen tot en met 25 juni  € 17,50 p.p. Vanaf 26 juni betaal je € 22,50 p.p.

• Tot en met 1 juli via de website www.kennedymars.nl

• Tot en met 1 juli bij de VVV kantoren in Someren, Helmond en Eindhoven

• Zaterdag 18 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein

• Zaterdag 25 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein

• Zaterdag 2 juli van 12.00 tot 17.00 uur bij de infostand op het Wilhelminaplein

• Zondag 3 juli  van 06.30 uur tot 08.00 uur bij het inschrijfburo achter het gemeentehuis

Inschrijfkosten bedragen tot en met 25 juni  € 12,50 p.p. Vanaf 26 juni betaal je € 17,50 p.p.

• Zaterdag 18 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein

• Zaterdag 25 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein

• Zaterdag 2 juli van 10.00 uur tot 13.00 uur bij de inschrijfstand op het Wilhelminaplein

Inschrijfkosten op 18 en 25 juni € 3,00 p.p. Op 2 juli betaal je € 5,00 p.p.

Tijdens de voorinschrijving op 18 en 25 juni is het mogelijk je startkaart op te halen. Dit 

kan op beide dagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Vergeet dan niet om je bewijs van 

inschrijving mee te nemen.

Hierna is het mogelijk je startkaart op te halen voor de start van beide tochten. Voor de 

Kennedymars is dat mogelijk op 2 juli vanaf 17.00 uur. Voor het Rondje Someren op 3 juli 

vanaf 06.30 uur. Je vindt ons op deze dagen bij het inschrijfburo achter het gemeentehuis 

in Someren.

Kennedymars 80 Km

Rondje Someren 40 Km

Mini Kennedymars 8 Km

mensen op de been. Wat dat betreft zie ik uit naar 
weer een “gewone” Kennedymars.
JV: Het volle plein met kinderen die aan het spelen 
waren met de vele waterspelletjes. Jong en oud,  
iedereen had plezier en bleef ondanks het warme 
weer toch aanwezig in het dorp. Het is fijn om te 
zien, te horen en te ervaren dat onze aanpassingen 
een goede zet zijn geweest. Ondanks dat het een 

JM: De reacties vanuit de wandelaars waren 
zeer wisselend. Gelukkig kregen we onderweg 
veel complimenten voor de organisatie en de 
communicatie.
AV: Het begrip voor ons besluit is me het meest 
bijgebleven. Daarnaast chapeau voor het bestuur 
en alle medewerkers aan de Kennedymars. Zij 
zijn zeer professioneel omgegaan met deze 
teleurstelling. Heel lang van te voren iets moeten 
organiseren en dan op het laatste moment er 
achter komen dat het helaas niet door kan gaan 
zoals bedoeld is natuurlijk heel zuur.
JV: Voorafgaand aan het evenement kregen we 
vanuit bezorgde ouders veel vragen over hoe we 
het aan zouden pakken, gelukkig kwamen er na 
afloop ook eveneens zoveel reacties op onze snelle 

raar gezicht was om het Wilhelminaplein
’s middags leeg te zien, voelden we zelf ook dat het 
veel te warm was om ook maar iets te doen met die 
temperaturen. 
GL: De stilte op het plein op zaterdagmiddag. Waar 
het normaal gesproken een drukte van belang is en 
nu uitgestorven vanwege de warmte.

JM
AV
JV
GL
MC
SK

= Marsleider John Maas
= Burgemeester Veltman
= Coördinator Mini Jessie Veltman
= Voorzitter JOEK Geert Lenssen
= Medische coördinatie
= Samenwerkende kasteleins

en goede manier van aanpakken van de situatie. 
Dat geeft je een goed gevoel en een bevestiging 
dat we de juiste keuzes hebben gemaakt. 
GL: Een van de binnengekomen wandelaars zei: 
“het zijn 52 kilometers maar ze voelen als 80”.
MC: De bewondering dat we dit voor elkaar hebben 
gekregen.
SK: De reacties van wandelaars dat ze uiteindelijk 
toch blij waren dat ze van start zijn gegaan en dat 
het allemaal weer heel goed geregeld was.

JM: Het lege plein op zowel de zaterdag- als de 
zondagmiddag. ‘klaar zijn’ op zondagmiddag om 
12.00 uur voelde erg vreemd.
AV: Niet zozeer een moment, maar meer de sfeer 
is me bijgebleven. Die was door het inkorten toch 
wel heel anders dan bij de normale edities met een 
finish om 18.00 uur. Door de hitte was het dorp 
ook eerder verlaten en er waren sowieso minder 

AV: Goed overleg  en een goede communicatie 
over en weer tussen bestuur en gemeente zijn 
belangrijk, dat is nu ook weer gebleken. Op die 
manier ontstaat er ook begrip voor elkaars positie. 
En daarnaast het belang van goede adviezen, in dit 
geval met name vanuit de GGD, die echt binnen 
hun verantwoordelijkheid goed meegedacht 
hebben.
GL: Onze organisatie is erg flexibel en binnen 
een hele korte termijn hebben we veel kunnen 
realiseren om het evenement door te kunnen laten 
gaan. Het advies van de gemeente Someren leek 
in 1e instantie wat overtrokken. Achteraf moet ik 
beamen dat ze het bij het rechte eind hadden.
MC: Don’t walk, talk! Iedereen wil dit evenement 
tot een succes maken en daaraan meewerken.
SK: Dat je door natuurlijke omstandigheden 
gedwongen kunt worden om minder prettige 
beslissingen te nemen. Door snel en adequaat 
te handelen hebben we er toch het beste van 
gemaakt.

Terugblik 2015

Geert Lenssen
Voorzitter JOEK

Burgemeester

Alfred Veltman

Hoe heb je deze bijzondere editie ervaren?

Welk moment uit dit weekend is je het meest bijgebleven?

Wat heb je geleerd van deze editie?

Welke reactie vanuit de 
wandelaars of het publiek is je 
het meest bijgebleven?

onze vereniging en blok dat we in een paar dagen tijd 
een bijna compleet nieuw evenement hebben weten 
neer te zetten.
GL: Een heel bijzondere editie door de extreme 
weersomstandigheden. Ondanks dat we het tot een 
goed einde hebben gebracht voelde het toch niet 
als een échte Kennedymars. Die is immers 80 km.
MC: Bijzonder, een editie met 30 km ‘korting’. 
Tegelijkertijd een enorme uitdaging om toch je 
vrijwilligers optimaal in te zetten, verenigingen op 
andere plaatsen installeren en op andere tijden 
samen te laten werken. Veel werk te verzetten in 
twee dagen tijd.
SK: Voor ons als samenwerkende kasteleins was het 
een speciale, maar ook vreemde editie. Heel mooi 
dat we de neuzen weer dezelfde kant op gekregen 
hebben en iets moois op poten hebben gezet. Maar 
anderzijds ook de teleurstelling dat de route ingekort 
moest worden en daardoor met name het programma 
van de zondag grotendeels verloren is gegaan.

JM: Tweeledig; enerzijds blijft het gevoel van de ‘niet-
complete’ tocht overheersen. Anderzijds hebben we 
als organisatie laten zien dat we heel snel kunnen 
schakelen als dat nodig is.
AV: Het was natuurlijk bijzonder om een 
wandeltocht in te moeten korten vanwege extreme 
weersomstandigheden. Opvallend en heel plezierig 
vond ik wel dat op een enkele uitzondering na er 
veel begrip was voor deze maatregel. Heel plezierig 
was ook dat ik als vergunningverlener op één lijn zat 
met het bestuur van de Kennedymars. Beiden waren 
we overtuigd dat het genomen besluit het beste 
besluit was. Dat het een goed besluit was bleek wel 
bij de finish op zondag om 12 uur, toen was het echt 
bloedheet en had de tocht ook beslist niet langer 
moeten duren.
JV: Spannend, stressvol, maar ook met een heel 
trots gevoel. Het was voor mij de eerste keer dat ik 
in de rol van  coördinator te maken kreeg met deze 
weersomstandigheden. Ik ben heel blij en trots op 

Omdat de Kennedymars van 2015 een zeer bijzondere editie was blikken we in deze krant 
graag even terug. Vanuit de redactie vroegen we een aantal direct betrokkenen hoe zij het 
Kennedymarsweekend van 2015 beleefden. De reacties lees je hieronder:

Op zondagochtend 3 juli start om 08.30 uur het traditionele Kennedyontbijt. 
Op het geheel overdekte terras van “In d’n Herberg” aan het Postelplein 
serveren Piet van de Mortel en Eric Bakermans het inmiddels zeer bekende 
ontbijt. Een ontbijtbuffet voorzien van overheerlijke verse lekkernijen zoals 
diverse broodsoorten, croissantjes, vleeswaren, kaas en zoetbeleg. Daarbij  
een bakje koffie of thee, een glaasje jus d’orange of melk en uiteraard is daar 
ook weer de grote koekenpan voor een vers gebakken eitje met spek. 
Voor een bedrag van € 7,- geniet u onbeperkt van al dit lekkers. Het ontbijt 
duurt tot 10.30 uur en wordt evenals voorgaande jaren opgeluisterd door 
live muziek van Speulendjer Wiees.

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen; zonder de belangeloze inzet 
van onze vrijwilligers is het organiseren van een Kennedymars gewoon niet 
mogelijk. Onze vereniging telt op dit moment ongeveer 180 leden. Van deze 
leden is ongeveer 1/3 het gehele jaar actief bezig met de voorbereidingen voor 
de Kennedymars, onze blokleden. De overige leden zijn vooral rondom het 
Kennedymarsweekend actief betrokken. Maar daarmee zijn we er nog niet. Om 
alles in goede banen te leiden hebben we tijdens het Kennedymarsweekend 
in totaal tussen de 600 en 650 vrijwilligers nodig. En dat kunnen wij dus niet 
alleen…

Wij van JOEK zijn erg trots en dankbaar dat we jaarlijks over deze 
grote aantallen vrijwilligers beschikken. En juist omdat het om deze 
grote aantallen gaat blijven we ook steeds op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Dus….. heb je zin om jouw steentje bij te dragen 
aan dé gezelligste Kennedymars van Nederland en hét grootste 
evenement van Someren?
Meld je dan aan op de website www.joek.nl

Om de Kennedymars veilig te laten verlopen zijn er in het weekend diverse 
afsluitingen in Someren, Someren-Eind, Someren-Heide, Lierop, Asten, 
Mierlo, Helmond (Brandevoort) en Geldrop. Bezoekers kunnen parkeren 
op de daarvoor ingerichte parkeerplaatsen buiten het dorp. Voor de lopers 
wordt een aparte parkeerplaats gereserveerd. Voor een actueel overzicht 
verwijzen we u naar www.kennedymars.nl.
Wij wijzen u erop dat u bij ‘wildparkeren’ een boete riskeert!
Alle personen die tijdens het weekend voor hun werk in het dorp moeten 
zijn en niet in Someren wonen, kunnen een uitrijsticker ophalen op 18 en 25 
juni bij de infostand op het Wilhelminaplein.

Op zondag 26 juni 2016 organiseert T.W.C. de Zwaluw de 34ste Kennedy 
Toertocht. Naast de route van 40 en 80 km is er voor toerrijders een tocht van 
120 km uitgezet. Deze laatste route volgt niet de route van de Kennedymars. 
Voor de afstanden van 40 en 80 km geldt dat deze wel grotendeels gelijk is aan 
de route van de wandeltochten. Meer info over route, vertrektijden, kosten etc. is 
te vinden op de website www.twcdezwaluw.nl. 

In de plattegrond hieronder is het centrum van Someren weergegeven met 
daarop de belangrijkste voorzieningen voor de wandelaars.

Kennedyontbijt

Vrijwilligers

Verkeersmaatregelen

Kennedy Toertocht

Plattegrond

Inschrijven

Afhalen startbewijs



Tussen 11.00 en 18.00 kun je weer heerlijk langs 
de kramen lopen en genieten van alles wat de 
marktkooplui en de standwerkers te bieden 
hebben. Ook zijn er weer diverse oude ambachten 
aanwezig. Zie hoe er vroeger touw  werd geslagen 
en hoe men potten bakten. Ook kun je zelf klompen 
beschilderen.  En misschien kom je zomaar de twee 
kabouters Mops & Totem uit het verre Diamantia 
tegen. Help jij hen bij het openen van de schatkist? 
Of misschien loop je wel de steltlopers uit Toverland 
tegen het lijf. Of 
laat jij je schoenen 
weer shinen door 
de real american 
shoepolisher? Maar 
het poetsen van 
schoenen is niet het 
enige wat hij doet. 
Met zijn humor en 
tapdance moves 
tovert hij zeker een 
lach op je gezicht.

We kunnen de Kennedymars niet organiseren zonder 
de inzet van al onze vrijwilligers. En hoe cliché 
het ook klinkt, iedere vrijwilliger is voor ons even 
waardevol. Elk jaar zetten we één vrijwilliger extra in 
het zonnetje. De vrijwilliger van 2015 is geworden… 
Anny Hoeben! 
Anny woont in de Meidoornstraat in Someren-Eind, 
is getrouwd met Bert en is 65 jaar jong. In Someren-
Eind zorgt zij al bijna 30 jaar lang voor de bezetting 
van diverse posten. Andere vrijwilligers omschrijven 
haar als een vrouw uit duizenden om mee samen 
te werken. Anny, van harte gefeliciteerd met deze 
titel. We hopen dat je nog lang betrokken blijft bij de 
Kennedymars! 

Voor de stoere jongens en meisjes toveren we het 
Postelplein om tot een plein waar volop actie is! 
Geniet van de leuke muziek bij de mooie Party-Trabi 
of stap op één van de crazy bikes. Ervaar het fietsen 
anno 1900, ga hobbelfietsen of probeer een balance 
bike uit. Zelfs de papa’s en mama’s mogen erop!  
Of misschien wordt jij wel de nieuwe topscorer 
van Someren?! Test je alertheid en concentratie en 
probeer zo veel mogelijk te scoren bij de Smartgoals.  
Professionele voetbalclubs als Ajax, PSV, Feyenoord 
en Schalke 04 gebruiken Smartgoals ook al, maar nu 
mag jij zelf proberen te scoren. Maar let op, je mag 
alleen schieten als de lichten branden! 
Grillmasters Thomas Koppens en Eric Bakermans 
zorgen voor heerlijke broodjes braadworst!

Het Jumboplein is helemaal ingericht voor de kleine bezoekers van 
de Kennedymars. Hier kun je rennen over stormbanen of springen 
op de springkussens en bungeetrampolines. Ook is er een heuse 
escape-room; lukt het jou om binnen korte tijd te ontsnappen? 
Grijp je kans! En misschien loop je onze mascotte Jack nog tegen 
het lijf. Dit jaar heeft hij hele gave ballonnen meegenomen naar de 
Kennedymars! Heb jij mooie spulletjes die je niet meer gebruikt en 
denk je daar nog een centje voor te kunnen krijgen? Schrijf je dan in 
voor de kindermarkt via www.kennedymars.nl/markt/kindermarkt. 

verdien jij de echte Mini Kennedymars medaille.
Na de wandeltocht ben je welkom op het 
Wilhelminaplein. Onze mascotte Jack is natuurlijk 
ook aanwezig op het plein, om je aan te moedigen.
We hopen je te zien op zaterdag 2 juli a.s.!

Kijk voor meer informatie
over de Mini Kennedymars 
op www.minikennedymars.nl.

Op zaterdag 2 juli mogen de wandelschoenen 
weer uit de kast gehaald worden voor de 45e Mini 
Kennedymars! Iedereen mag gezellig meedoen 
aan deze wandeltocht van 8 kilometer door het 
centrum van Someren. 

Dit jaar is het thema Reis rond de wereld! Op het 
plein zijn per werelddeel verschillende activiteiten 
te doen. Zo kun je o.a. over de stormbaan rennen, 
meedoen met de skippyballenrace, glijden van 
de beach slide, een ritje met de huifkar maken, 
je laten schminken en nog veel meer andere 
leuke activiteiten. Ook kun je deelnemen aan een 
workshop boogschieten of Taekwondo en is er een 
optreden van Pio Piloot die op reis gaat!

Om mee te doen heb je alleen een startkaart 
nodig. Deze koop je tijdens de voorinschrijvingen 
op zaterdag 18 juni en zaterdag 25 juni op het 
Wilhelminaplein te Someren, tussen 10:00 en 15:00 
uur. Een startkaart kost tijdens de voorinschrijving 
€3,-. Op deze dagen verkopen wij ook een handig 
en leuk startpakket voor maar €5,-!

Inschrijven op zaterdag 2 juli kan ook, tussen 10:00 
en 13:00 uur op het Wilhelminaplein in Someren. 
Een startkaart op deze dag kost €5,-. Heb je de 
wandeltocht van 8 kilometer uitgewandeld? Dan 

RS1

Post Locatie

Dansschool Hellendoorn 
Someren
Café Nr. 1
Lierop
Autobedrijf Knoops
Lierop
Café Rest. Den Heuvel
Mierlo
Houtsestraat
Mierlo-Hout
‘t Brandpunt
Brandevoort
Kasteelhoeve
Geldrop

Bloemisterij Van Vlerken
Mierlo
Waterpost Lierop
Lierop
Sporthal Lierop
Lierop
Pesos
Asten
Café de Pandoer
Asten-Heusden
Half twaalf
Asten
Café Rest. De Platte Vonder 
Someren-Eind
RS Post D’n Bosrand
Someren

Tijd

23.15 - 00.45

00.00 - 02.30

00.30 - 03.15

01.00 - 04.15

01.30 - 05.45

02.00 - 07.00

02.45 - 09.00

03.15 - 10.15

04.30 - 13.00

04.30 - 13.00

05.30 - 14.30

06.00 - 15.30

06.15 - 16.30

06.30 - 17.00

09.00 - 10.30

Km

13

19

23

29

33

38

45

50

55

59

65

69

72

74
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1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

13

Mini Kennedymars

Nieuwe route!

Binnenpraters

Snappie

Mops &
Totem

Kennedymarkt

Vrijwilliger van het jaar  Route

Postenoverzicht

Postelplein

Jumboplein

Pio Piloot

Mega jungle run

Zonnebril €2,- Ballon €3,-

11:45

12:30
12:35
12:45

13:00

14:00

14.00 
tot 
17.30

Start

Estafette door jeugdlopers van ‘t 
Jaspersport
Ceremonie Mini Kennedymars
Optreden kinderkoor Quintessens 
Ontsteken vuur en hijsen van de 
vlaggen. 
Startschot Mini Kennedymars 
door mascotte Jack met muzikale 
ondersteuning van Djembé De 
Vrolijke Noot.
Binnenpraters Marcel Looijmans 
en Ruud Meeuws verwelkomen 
de lopertjes aan de finish.
Diverse activiteiten op het 
Wilheminaplein met o.a. een 
stormbaan, skippybalrace, beach 
slide, huifkar, chinese bordjes 
draaien, climbing tree, schminken 
en knutselen. Verder zijn er 
workshops van Taekwondo en 
boogschieten en een optreden 
van Pio Piloot op reis. 

Activiteit

14

He
t l

eukste kado aan de f nish!



Programma zaterdag 2 juli

Programma zondag 3 juli
Kennedymarkt

De Vette Band 

Beat the Stones 

Met straattheater, een 
kindermarkt, bijzondere 
voertuigen, ambachtelijke 
etenswaren en een diversiteit 
aan kramen in het centrum. 

Grill-Masters bij
“In d’n Herberg” 
Broodje Braadworst, gegrild 
door de Grill Masters: Keurslager 
Thomas Koppens & Eric 
Bakermans. Bij aankoop van een 
Broodje Braadworst krijgt u op 
het terras van In d’n Herberg het 
tweede pilsje gratis.  

Zaterdagavond 22:00
“Time Machine” Met  het laatste 
gast optreden van Fashions zanger 
Cor. Get up, get in en let’s Roll with 
the Time Machine into the Roaring 
Sixties, Seventies and Eighties.

De muzikanten van De Vette 
Band delen een passie voor 
muziek. Op zondagavond 
delen zij deze graag met jou 
op het blarenbal!
www.devetteband.nl

Deze 6-koppige band laat geen 
kans onbenut om er een knalparty 
van te maken. Pak die vrijheid, 
overschrijdt je grenzen en incasseer 
die muzikale tik tegen de billen van 
de mannen van Beat The Stones!
www.beatthestones.nl
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Het programma wordt verzorgd door:

Aanvang ceremonie

Finish eerste lopers

Vlag hijssen

Kennedyontbijt

Beethoven

Ceremonie Rondje Someren

Start binnenpraters

Blarenbal

Startschot 

Doorkomst lopers
(vervolg) Beethoven

DJ

Aanvang ceremonie op 
het Wilhelminaplein met 
ceremoniemeester Stefan 
Schweren

Het is ieder jaar weer een 
prachtig moment wanneer 
de 1e wandelaar in de 
Kanaalstraat te zien is, wetende 
dat er nog velen gaan volgen!

Hijsen van de vlag door 
‘vrijwilliger van het jaar’ Anny 
Hoeben en Jan van Vlerken. 
Toespraken van burgemeester 
Alfred Veltman en voorzitter 
JOEK Geert Lenssen.

Op het overdekte terras van 
In d’n Herberg kun je terecht 
voor een heerlijk ontbijtbuffet. 
Met muzikale opluistering van 
blaaskapel Speulendjer Wiees.

Met trots presenteren we de 
coverband Beethoven. Goed 
is niet goed genoeg, het moet 
spraakmakend zijn, fantastisch, 
inspirerend en innovatief...
en dat is het dus ook!

Aanvang ceremonie op 
het Wilhelminaplein met 
ceremoniemeester Stefan 
Schweren, onder muzikale 
begeleiding van dweilorkest Goei 
Smoesje. 

De nieuwe binnenpraters gaan 
dit jaar dan écht van start. Grard 
Wijnen, Koen Wijnen en Robert 
Hurkmans verwelkomen alle 
wandelaars op de rode loper. Dus 
zorg dat je erbij bent!

Het starschot van de 54e 
Kennedymars wordt dit jaar 
gegeven door voorzitter SIRIS 
Harrie Reinders.

1e doorkomst lopers door 
het centrum van Someren. 
Komend vanuit de Postelstraat 
vervolgen zij de route door 
de Speelheuvelstraat richting 
Lierop.

www.beethovenmusic.nl

22.15 u

01.30 u

Samenwerkende Kasteleins brengen sfeer naar het 
Wilhelminaplein

“Het feest op het Wilhelminaplein tijdens de 
Kennedymars heeft een impuls nodig”, vertelde 
Miranda Schweren van Hotel Centraal ongeveer een 
jaar geleden in Het Contact. En daarom staken de 
kasteleins van vijf horecazaken aan het Somerense 
plein vorig jaar de koppen bij elkaar. En dat hebben 
we geweten!
Want wat een geweldig feest was het tijdens 
de 53e Kennedymars op het Wilhelminaplein. 
Na het startschot op zaterdagavond namen de 
Samenwerkende Kasteleins het hoofdpodium op het 
Wilhelminaplein over. De bands Lipstick Junkie en 
Lijn 7 zette vervolgens het bomvolle plein op z’n kop.  
Ook op de zondagavond was het gezellig en werd 

In het weekend van 2 en 3 juli gaan er weer veel 
wandelaars proberen hun tocht te volbrengen. 
Maar wat is vooraf belangrijk en waar moet je 
zoal aan denken?  Paul van der Weerden van 
trainingscentrum Teun en Paul geeft advies:   
Wandelen in het algemeen is heel gezond. Het 
is voor iedereen mogelijk en elke dag te doen. 
Het zet de stofwisseling aan waardoor je beter 
je voeding kunt verteren en ook daardoor de 
afvalstoffen makkelijker kunt afvoeren. 
80 kilometer wandelen is goed te doen en 
verantwoord als je goed voorbereidt bent. Het is 
aan te raden om te trainen. Dit hoeft niet alleen 
een wandeltraining te zijn. Een ‘goed’ getraind
(in andere sporten) persoon  kan de Kennedymars 
ook op een verantwoorde manier lopen. 

Tips: 
Draag goede, ingelopen schoenen die niet te krap 
zitten.
Draag vocht absorberende kleding en sokken.
Ga de week voorafgaand op tijd naar bed en zorg 
dat je genoeg nachtrust krijgt.
Drink voldoende tijdens de tocht. Gewoon water 
drinken is het meest gezond.
Tijdens de tocht moet je niet alleen veel drinken, 
maar ook regelmatig (vanaf het begin) blijven 
eten. Vaste voeding (de grootste energiebron 
tijdens de inspanning) is zeker net zo belangrijk 
als drinken. Probeer dit vooral te spreiden over de 
hele tocht en eet bijvoorbeeld niet alleen tijdens 
het ontbijt in één keer heel veel.
Zorg dat je voldoende zout binnenkrijgt, als het 
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Voor de 7e keer op rij wordt er door “Vrienden van Meet & Greet” een benefiet-picknick-actie georganiseerd 
tijdens de Kennedymars op de post in Lierop. Dit is voor de Kennedymars de 60 km. passage en voor het 
Rondje Someren de 20 km. passage. Geniet van huisgemaakte tomatensoep, verse luxe broodjes en koffie met 
ambachtelijke vlaai. Alle eet- en drinkwaar wordt door Somerense ondernemers gesponsord en door vrijwilligers 
ter plekke klaargemaakt, waardoor het heerlijk vers is. De opbrengst van de verkoop van de benefiet-picknick-
actie doneert de organisatie aan het Ronald Mc. Donald Huis te Maastricht (www.kinderfonds.nl).
Kortom; maak op de zondagochtend van de Kennedymars een sportieve fietstocht naar Lierop en geniet van een 
culinair ontbijt, Meet & Greet de wandelaars én steun het goede doel!  Meer informatie vind je op
www.meetengreet.nu/site  

een oude traditie in ere hersteld, het blarenbal. 
En daarom reiken wij dit jaar de sfeerprijs uit aan de 
SK Wilhelminaplein! Deze vernieuwde samenwerking 
is een succes en ook dit jaar zorgen ze weer voor een 
spetterend programma op het Wilhelminaplein. Dat 
verdient wel een heerlijk barbecuepakket! En dan 
kunnen ze meteen samen nieuwe ideeën bedenken 
voor de volgende editie van de kennedymars!

Samenwerkende kasteleins bestaan uit D’n Egelantier, 
Het Wapen van Someren, Centraal, Ons café en 
BUC (vorig jaar nog d’n Boemelaer). Naast de 
Kennedymars organiseren de SK Wilhelminaplein 
nog veel meer andere activiteiten zoals de herfst- en 
bokkenlentetocht, het beachvolleybaltoernooi en de 
midzomeravonden. Wil je hiervan op de hoogte blijven? 
Volg dan SK Wilhelminaplein op Facebook. 

heel warm of benauwd is. 
Veel druivensuikers gebruiken heeft geen zin. 
Het werkt maar kortdurend en heeft alleen zin 
in het laatste gedeelte van de tocht als je er echt 
‘doorheen’ zit.
Heb je snel blaren? Laat dan vooraf je voeten 
tapen.
Verleg je grenzen, maar ga er niet overheen. 
Luister goed naar je lichaam. 

En het allerbelangrijkste: loop met goede zin en 
geniet van de mooie tocht en gezelligheid onderweg. 
Ondanks dat de tocht af en toe zwaar kan zijn, helpt 
dat je juist over de dode punten heen.

Sfeerprijs

Kom op, wandel mee, wees sportief!

Muziek onderweg

Meet & greet in Lierop

Speeltijd 
Someren-Heide, Pipocamping
Someren-Heide, Heidehof
Someren-Eind Boerenkamplaan 171
Start Rondje Someren
Postelplein, Kennedy-ontbijt
Someren-Heide, Post Michelslaan
Lierop, Lijestraat 
Asten Dijkstraat, B & B Nijssen, Asten
Molenplein, Asten
Asten, Markt 8
Heusden,  Pandoer
Heusden, mini camping Behelp
Heusden, lichtpuntje 3 , langendijk
Someren eind, brug kwart voor 12
Someren eind, post platte vonder
Someren, Keizerstraat
Someren centrum
Someren centrum 
Someren centrum 
Someren centrum 
Someren centrum 
Someren Centrum, laatste Loper  

Speeltijd
21:30 - 23:30
21:30 - 24:00
12:00 - 17:00
05:00 - 09:00
08:00 - 11.00
08:30 - 10:00
09:00 - 13.00
09.00 - 13.00
09:00 - 13:00
10:00 - 13:00
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
10:00 - 14:00
09:30 - 15:30
12:30 - 16:30
12:00 - 17:00
13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
11:00 - 15:00
14:00 - 18:00

Orkest 
t Goeismoesje (Geffen)
Bessemblaosers (Someren-Heide)
Paperatzi (Asten)
t Goeismoesje (Geffen)
Speulendjer wiees (Nederweert)
Ger van Huis (Sterksel)
Moi Zat  (Someren)
Haw ut zuver (Maarheeze)
Goe Zat (Asten)
The Wieners (Asten)
De Turvers (Heusden)
Kiekonsus (Liessel)
Bloe Noots (Sterksel)
De Strakke Ketting Band (Someren-eind)
Krajovanka (Liessel)
Koepelbloazers (Lierop)
De Hurkers (Eindhoven)
t Goeismoesje (Geffen)
Brandeleros (Helmond)
Just 4 Fun (Eindhoven)
Vea Same (Weert)
Doe Mar Wa (Bakel)


