Nummer 1
Januari 2018

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind.
Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 18 januari.
Daarna 15 februari, 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
Harmonielaan 18
Tekstverwerking en lay out:
Anja van Meijl
Vonderstraat 15
Drukwerk:
Cor Koks
Brugstraat 32
Distributie:
Andrea Raaijmakers
Steenoven 22

tel: 06-46857334
tel: 06-46471073
tel.493787
tel. 495993

Rekeningnummer: NL06RABO01480.28.349

Inleverdatum Samen ’t Eind 2018:
18 januari – 15 februari – 22 maart – 19 april – 24 mei – 21 juni
23 augustus- 21 september – 18 oktober – 22 november – 13 december
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK

Franciscusparochie
Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Pastorie Nieuwendijk 37
5712 EJ Someren-Eind
Bank: NL14RABO01480.09.484
Email: past.eind.37@hetnet.nl

De pastorie is dagelijks
bereikbaar op telefoonnr.
0493-491315 ( is doorgeschakeld naar Nelly van
Houts)
Telefoonnr. Pater Xavier
0493-491215 of 06-85248780

KERSTVIERINGEN
Zaterdag 23 december om 18.00 uur H. mis.
Zondag 24 december om 19.00 uur, Gezinsmis m.m.v. Kinderkoor de Dauwdruppeltjes
Maandag 25 december, 1ste Kerstdag om 9.30 uur H. mis m.m.v. ouderenkoor Levensvreugd.
PATER XAVIER AROKIASAMY VERTREKT NAAR INDIA
Pater Xavier Arokiasamy zal op 1 januari 2018 de Franciscusparochie gaan verlaten. Hij
is sinds 15 september 2014 actief geweest als medepastor in de Franciscusparochie en was
daarbij voornamelijk actief in Someren, Someren-Noord, Someren-Eind en SomerenHeide. Op maandag 1 januari 2018 zal de afscheidsviering plaatsvinden in de
Lambertuskerk in Someren. Aansluitend zal de mogelijkheid bestaan om pater Xavier
persoonlijk gedag te zeggen.
MEDEDELING
In verband met het vertrek van pater Xavier naar India, zullen de zaterdagavondmissen, met
ingang van 1 januari 2018, als volgt worden ingevuld:
1e, 3e en 5e zaterdag van de maand: pastor Zwirs.
2e en 4e zaterdag van de maand: paters uit Asten.
Dopen, huwelijken en uitvaarten: kapelaan van Overbeek.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar tel.nr. 491315 ( pastorie)
MISINTENTIES
Misintenties á € 10,00 kunnen in de brievenbus van de pastorie of bij Haspelstraat 21
aangeleverd worden.
Wilt u dat een aangevraagde misintentie in het Contact wordt vermeld dan graag opgeven vóór
woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis.
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.
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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 Pater Xavier. Als u een kind wilt laten
dopen neem dan eerst contact op met het nr. van de pastorie.( zie boven).
Pater Xavier zal daarna contact opnemen met de ouders van de dopeling.
HUWELIJK
Graag 2 maanden van tevoren telefonisch contact opnemen met het nummer van de pastorie zie
boven. Voor het huwelijk heeft u een doopbewijs nodig.
Indien u in een andere parochie gedoopt bent, kunt u daar het doopbewijs halen na een
afspraak.
Daarna kun u contact opnemen met Pater Xavier om een afspraak te maken voor een gesprek
omtrent de viering.
Dan wordt ook het huwelijksformulier ingevuld. (Doopbewijs en trouwboekje van ouders
meenemen).
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. (avondwake, koor, muziek, organist, acolieten
enz.)
Je dient zelf een afspraak te maken met Pater Xavier die u zal bezoeken om de dienst te
bespreken. Bij afwezigheid van de pastoor wordt voor een vervanger gezorgd.
Uit de collecte van de avondwake of uitvaart worden 3 missen gedaan namens de parochie.
Bij een avondwake en uitvaart worden er 6 missen gedaan namens de parochie.
De avondwake/uitvaartmis wordt op cd opgenomen. 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. past.eind.37@hetnet.nl
DOOR HET DOOPSEL IS IN ONZE GEMEENSCHAP OPGENOMEN
Steffie Truijen
LOCATIERAAD O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND
Locatieraad
Pater Xavier
Jo Van Diepen
Nelly van Houts
Ricus Looijmans
Ivy Geurds

Kerkstraat 10 E
Vlasstraat 13
Haspelstraat 21
Nieuwendijk 70
Kanaaldijk Zuid 43

491215/ 06-85248780
493763
493100
440115
473907

Bereikbaarheid parochie/pastorie 491315 (doorgeschakeld naar Nelly van Houts ) )
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Contactpersonen werkgroepen parochie
Piet van Houts

Haspelstraat 21

493100

Andrea Raaijmakers
Sandra Eilers
Heidi van de Voort
Toos Maas

Beheerder kerkhof/
grafdelver
Steenoven 22
495993
Coördinatie kosters
Sluisstraat 61
473996
1ste H. Communie
Korteweg 18a
440801/06-29379144 Heilig Vormsel
Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333
Sluis X111

Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Tonny Bennenbroek

Loonhof 13
Haspelstraat

471056
496542

Kinderkoor
Gospelkoor

Oud papier datums 2018 W.S.V Hermode
Maandag 8 Januari
Maandag 19 Februari
Maandag 12 Maart
Maandag 9 April
Maandag 14 Mei
Maandag 11 Juni
Maandag 9 Juli
Maandag 10 September
Maandag 8 Oktober
Maandag 12 November
Maandag 10 December
In augustus halen we geen oud papier op i.v.m vakantie.
Doe het papier in dozen als het kan en niet in kliko’s of plastic kratjes. Dit is een stuk
fijner werken voor de papier ophalers.
Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond 2018 toe.
Bestuur W.S.V Hermode
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K.V.V. Someren Eind.
Het jaar is weer bijna ten einde.
Vanaf de vakantie hebben we weer de volgende activiteiten gehad:
12 September hebben we onze dagfietstocht gehad. We zijn om 10.00uur vertrokken vanaf
café “Jan van Tieskes. We fietsten naar de Neerkant, waar we iets hebben gedronken, dan
richting “de Grote Peel” waar we gezellig gepicknickt hebben. Daarna zij we weer doorgefietst
naar Heusden waar we bij “Betsy’s Hof” een lekker kopje koffie/thee gedronken hebben met
zelfgemaakte hapjes. We hebben een leuke rondleiding gehad door haar mooie tuin. Na afloop
kregen we nog een lekkere bowl ook door haar zelf gemaakt. Toen weer richting huis gefietst,
waar enkele leden nog lekker iets gegeten hebben bij café “Jan van Tieskes”.
10 Oktober hebben we een work-shop en een rondleiding bij : “Decoratietakken” van Frans
Knoops gehad. We werden daar ontvangen met een kopje koffie/thee . We hebben een mooi
herfststuk gemaakt op een schijf hout.
28 November: Sinterklaasviering.
Deze avond moest elk lid een cadeautje meebrengen van ongeveer € 5.- . We hebben toen een
dobbelspel gespeeld en op het einde van het spel had iedereen een leuk cadeautje. Tijdens dit
spel werd er rondgegaan met lekkere hapjes. Het was een heel gezellige avond.
We vragen weer of er dames zijn die lid willen worden van onze vereniging. We hebben een
heel gezellige club. Elke bijeenkomst is heel gezellig, informeer er maar eens naar. De
bijeenkomsten zijn altijd op een dinsdag, één keer in de maand.

WE WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE FEESTDAGEN TOE EN ALLE
GOEDS VOOR HET NIEUWE JAAR.
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NieuwjaarsParty d’Einder Muzikanten
Op Nieuwjaarsdag zullen d’Einder Muzikanten een concert verzorgen
in Partycentrum De Plattevonder. De zaal is open vanaf 16:30 uur,
entree is gratis.
Met een twee uur durende show bijten de muzikanten het spits af van
wat hopelijk weer een mooi en muzikaal 2018 mag worden. Iedereen
is vrij om binnen te lopen op het tijdstip waarop dat hem of haar het
beste past. De middag/avond vindt plaats in het La Place gedeelte van
De Plattevonder.

Kijk voor meest actuele informatie over de activiteiten van de Muziekvereniging op Facebook,
Twitter, Instagram of op www.muziekverenigingjuliana.nl .
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Beste dorpsgenoten,

Wat kan het leven toch mooi zijn. Zondag 10 en maandag 11 december j.l. lag er nog bijna één
meter sneeuw en was Nederland volledig ontregeld en stond het stil in een file van een paar
duizend kilometer. Op vrijdag 15 december hadden we echter prachtig weer bij de lichtjesroute.
Wat waren we trots op de vele deelnemers waaronder heel, heel veel kiendjes van
jeugdvakantiewerk die allemaal geweldig hadden gewerkt aan hun prachtige lampionnen. Het
was werkelijk een schitterend gezicht om ze door Someren Eind te zien trekken.
Dat gaat allemaal niet van zelf. Daar zitten mensen achter die zoiets organiseren. Dank
daarvoor. Dank aan de mensen van het jeugdvakantiewerk, de mensen van de harmonie en de
strakke kettingband, die voor een geweldig mooi stukske muziek op de route en op het plein
hebben gezorgd. Dank aan het gilde die ons een mooie les gaven in de betekenis van de
vaandelgroet en de kiendjes van dansgroep Delight, wat dansten ze weer mooi en wat was het
weer aandoenlijk om te zien, bravo. Dank ook aan de mensen van de dorpsraad. Zij zijn de
initiatiefnemers van de lichtjesroute en hebben er samen met ons de schouders onder gezet.
Ook de mensen van De Einder, de speeltuin met hun prachtige paddenstoel, het
parochiebestuur voor het beschikbaar stellen van de pastorietuin, de mensen waar onze
muzikanten mochten spelen en alle vrijwilligers achter de schermen mogen niet worden
vergeten. Trots zijn we op jullie allemaal.
Ook trots zijn we op onze nieuwe aanwinst “De Raboschob”. Onze voortreffelijke vrijwilligers
van de Stichting Kerststal en Einderplein hebben zich de afgelopen weken weer van hun beste
kant laten zien en hebben een prachtig stukje vakwerk afgeleverd. Dit was natuurlijk niet
mogelijk geweest zonder financiële hulp van de Rabobank. Zonder hun hulp hadden we geen
schob gehad maar ook geen kerststal. Dank daarvoor. En, lieve mensen, in april volgend jaar is
er weer een Rabobank clubkas actie. Wij hopen dan, net als dit jaar, op jullie massale steun.
Beste mensen. Waar we ook trots op zijn dat is op het bezoek van onze kersverse burgemeester,
mevrouw Dilia Blok en wethouder Theo Maas. Zij kwamen hun waardering uitspreken door het
onthullen van een bord maar vooral door hun welgemeende warme woorden over de prestaties
die in Someren Eind zijn geleverd door de vrijwilligers bij de reconstructie van het Einderplein
en het wekelijks onderhoud daarvan. Een terechte blijk van waardering voor deze prachtige
groep.
Lieve mensen, dank voor alle hulp bij de lichtjesroute en alvast fijne kerstdagen en een
geweldig nieuwjaar.

Een warme groet,
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De Dorpsondersteuner
Allereerst wens ik u heel veel goeds voor het
nieuwe jaar!
Kennismaken
Als ik bij mensen kom hoor ik nog te vaak dat mensen niet precies weten wat ik doe of wie ik
ben. Graag kom ik een keer op visite, dan weet u precies wat ik mogelijk nu of in de toekomst
voor u kan betekenen. Bel of mail me, dan maken we een afspraak.
Dementievriendelijke Gemeenschap
Om meer bewustzijn en begrip te creëren, organiseert de werkgroep Dementie met inwoners uit
Someren-Eind een thema avond Dementie op dinsdag 13 maart 2018 in de Einder van 19.00
uur tot 21.00 uur.
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 light. Deze is te leen bij
de bibliotheek en de dorpsondersteuner.
113 zelfmoord-preventie
Als u of uw naaste het niet meer zitten en met zelfmoordgedachten geconfronteerd wordt, weet
dat u dan altijd 0900-0113 kunt bellen. Daar staan dag en nacht mensen voor u klaar. Daar kunt
u met uw verhaal terecht. Of lees meer informatie op www.113.nl.
Vrijwilligers
Regelmatig krijg ik een verzoek van mensen of verenigingen uit Someren-Eind die op zoek zijn
naar een vrijwilliger, een maatje of tijdelijke oplossing bij bijvoorbeeld ziekte. Dit kan
eenmalig zijn of voor langere duur. Mocht u zelf graag (tijdelijk) vrijwilligerswerk in de
gemeenschap willen doen of willen weten wat mogelijkheden zijn?
Neem dan eens contact met me op.
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
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ZANIKAVONDEN EN -MIDDAG
Het is weer gelukt om een topprogramma in elkaar te zetten voor de zanikavonden. Deze keer
is er een mooie mix van artiesten uit Dend en regionale toppers! Hieronder vind je de data,
tijdstippen en de deelnemers:
Zaterdag 13 januari 2018, aanvang 20:00 uur
Zaterdag 20 januari 2018, aanvang 20:00 uur
Zondag 21 januari 2018, aanvang 14:00 uur

Hans van de Voort:
Deze Dendse zaniker maakte vorig jaar zijn debuut.
We verwachten dit jaar een grote groei!

Bas van Velthoven:
De “ROT” in het vak en al jaren actief tijdens onze
zanikavonden. Hij gaat er weer volle bak tegenaan.
Dat wordt lachen!

TADAA!:
Entertainment, cabaret, muzikaliteit en humor met een
Helmonds sausje. Gezelligheid met grappen en grollen,
dat komt vast goed
met die lachspieren.

Ex-Prinsen:
Doorgewinterde artiesten uit Dend. Lachen!
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Freddy van den Elzen:
Freddy is inmiddels een begrip in tonpratersland en staat in de
finale van de Brabantse Kampioenschappen Tonpraten.
Wat zou het geweldig zijn als hij die Trofee meeneemt naar
Dend.
Dat moet wel een geweldig optreden worden!

Dends Marietjes:
Onze trots en met Jeugdvorstin Maartje!

D’Einder Muzikanten:
Altijd goed, altijd swingend en altijd gezellig en
ze maken ook nog eens goeie muziek

Twan de Groot:
the one and only aanelkaarprater uit Dend.
En zingen kannieok.

Er zijn nog kaartjes voor de zanikavonden te bestellen
via e-mail:
zanikavondcvdeplattevonder@gmail.com
of per telefoon: 06-44898253 (Anita)

Zoals je ziet hebben we een geweldig programma,
dus wees er snel bij!
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OLIEBOLLEN BAKKEN RAAD VAN 11
Op Oudejaarsdag, zondag 31 december 2017 vanaf 10:00 uur 's morgens tot laat in de middag,
gaat de Raad van 11 weer oliebollen bakken op het Einderplein van Someren-Eind. Door de
oliebollen te kopen steunt u onze Raad van 11. Dus komt allen naar het Einderplein voor een
zak van deze heerlijke oliebollen.
55+ BAL VAN CV DE PLATTEVONDER EN KBO
Op zaterdag 6 januari a.s. organiseert CV De Plattevonder in samenwerking met de KBO de
jaarlijkse 55+ middag.
Samen met d’Einder Muzikanten, Raad van Elf, vorst en vorstin, bestuur en niet te vergeten
onze Prins met zijn Prinses, Jeugdprinses en Jeugdvorstin willen wij er een gezellige middag
van maken. Onder andere onze eigen artiesten van de zanikavonden zullen hun medewerking
verlenen.
Deze middag is enkel toegankelijk voor mensen van 55 jaar en ouder.
Aanvang 13.30 uur in Partycentrum de Platte Vonder aan de Nieuwendijk.
KRANTENVERKOOP
Op maandagavond 29 januari zullen leden van onze vereniging vanaf 18.00 uur langs de deur
komen om de carnavalskrant editie 2018 te verkopen. De krant kost €1,50. Mocht je niet thuis
zijn, dan is de krant daarna alsnog op donderdag en vrijdag tussen 18:30 en 19:30 uur
verkrijgbaar aan de Meidoornstraat 21.
JEUGDPRINSENRECEPTIE
Op zondag 28 januari 2018 zal in gemeenschapshuis De Einder de jeugdprinsenreceptie van
Jeugdprinses Isabel en Jeugdvorstin Maartje van carnavalsvereniging De Plattevonder plaats
vinden. De receptie begint om 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom om op deze receptie
aanwezig te zijn.
KOM IN DE LOODS
Op dinsdag 30 januari is de KOM IN DE LOODS avond gepland. Meer informatie volgt nog.
AANMELDEN OPTOCHT
Er worden hier en daar al volop voorbereidingen getroffen voor de optocht. Daarom ook alvast
het aanmeldformulier. Deze vind je ook digitaal op onze website: www.cvdeplattevonder.nl
Iedereen is uitgenodigd om mee toe doen; of je nu binnen of buiten Someren-Eind woont en
ook als je met een vriendengroep aan wil melden.
Meer informatie omtrent de optocht en het aanmelden is op te vragen via de mail:
optocht@cvdeplattevonder.nl

CV DE PLATTEVONDER WENST ALLE
ROTTEN EN ROTTINNEN FIJNE
FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN
GEZOND 2018
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De Smelenhoek
Hallo Carnavalsvrienden,
Op carnavalsmaandag 12 februari zal de 6e editie van onze carnavals-dinershow plaats vinden
in buurthuis de smelen op sluis 13.
Er wordt weer gezorgd voor lekker eten afgewisseld met het nodige entertainment Dit alles
inclusief onbeperkt koffie/thee tijdens het eten. De kosten bedragen €17,50 per persoon.
Iedereen is van harte welkom; ook mensen die niet woonachtig zijn op sluis 13!
Start programma 11.00uur. Aansluitend aan de show zetten we de stoelen aan de kant voor een
gezellig carnavalsfeest met DJ.
Opgeven kan tot 5 februari bij een van onze werkgroep leden of via:
E-mail: secretarissmelenhoek@live.nl
Telefonisch op 0495-585002 (na 18u)

workshop kerststukjes maken
Op dinsdag 12 dec. kwamen ruim 20 dames naar “ den Herd” met tassen vol takjes en
kerstspulletjes. In het begin wat aarzelend maar al snel ging iedereen aan de slag met de
snoeischaar om op de meegebrachte schaal een schitterend kerststuk te maken. Helga, onze
voorzitster had voor oase en verse bloemen gezorgd.

Ella Kessels, Elly de Leeuw en Francien Thijs boden hun kennis van
bloemschikken aan om wat te helpen en de nodige instructies te
geven. Iedereen stond versteld van hun eigen werkstuk. Er waren
schitterende creaties gemaakt . Tot slot werden nog een paar
kerststukjes gemaakt voor de loterij op de kerstviering. Weer een zeer
geslaagde middag en voor herhaling volgend jaar zeer geschikt.
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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,
Facebookpagina en Twitter. Deze keer informatie over de volgende onderwerpen:
 Vaststelling kieslijst verkiezingen 2018
Mix van ervaring en (jonge) nieuwkomers in de top 10 van de
Gemeenschapslijst
Op voordracht van het bestuur heeft de algemene
ledenvergaderingen van de Gemeenschapslijst tijdens de laatste
achterbanvergadering (de schaduwraad) van 2017 de lijstvolgorde voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vastgesteld. Reeds in de schaduwraadvergadering van
oktober werd Guido Schoolmeesters unaniem als lijsttrekker gekozen. Naast een verjonging in
de persoon van Daan Velings (20) is er ook een dame, Patricia Buis-Ivens in de top van de lijst
vertegenwoordigd. Jos Feijen komt met zijn ervaring wederom op plek 2. Op de plaatsen 6 t/m
9 staan jonge (Tessa Raijmakers-Vestjens en Koen Tomassen) en/of nieuwe (Wilma Swinkels
en Jan Briels) mogelijke toekomstige kandidaat raadsleden die zeker in staat zijn het stokje van
anderen eventueel over te nemen. In goed overleg is plaats 10 ingeruimd voor Bart de Groot,
die wederom op eigen kracht, met voorkeurstemmen een plek in de gemeenteraad wil
bemachtigen. Het bestuur is uiteraard zeer content dat men enerzijds de ervaring heeft weten te
behouden en anderzijds 6 nieuwkomers, waaronder 3 twintigers, kan verwelkomen bij de eerste
10 plekken. Samen met de leden is het bestuur ervan overtuigd met deze sterke top 10 bezetting
een goede uitslag bij gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 te kunnen behalen. De
lijstvolgorde zoals die door de leden van de Gemeenschapslijst is vastgesteld:

1. Guido Schoolmeesters

2. Jos Feijen

3. Patricia Buis-Iven

4. Daan Velings

5. Jan Adriaans

6. Tessa Raijmakers-Vestjens

7. Koen Tomassen

8. Wilma Swinkels

9. Jan Briels

10. Bart de Groot
Schaduwraad
Veel van dit soort onderwerpen worden vrijwel maandelijks tijdens onze
Schaduwraadbijeenkomst besproken, net als tal van andere 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 9 januari en dinsdag 6 februari 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:
Guido Schoolmeesters 495553
Patricia Buis-Iven 06-39300389

Informatiebulletin december 2017
Bart de Groot 06-22950343 Jos Feyen 494627
Daan Velings 06-53899941
Jan Adriaans 490253
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Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen
en de beste wensen voor 2018
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