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Januari 2021

Gratis dorpsblad voor Someren-Eind. Ook uw kopie is gratis welkom!
Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 21 januari.
Daarna 18 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
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
Data inleveren kopie 2021:

21 januari – 18 februari – 18 maart – 22 april – 20 mei – 17 juni
22 juli – 23 september – 21 oktober – 18 november – 16 december
Nieuwe foto voorpagina 2021
Leo Swinkels willen we hartelijk danken voor het aanleveren van de foto welke wij dit jaar
gebruiken op de voorpagina. Alle andere ook bedankt voor het insturen.
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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

Kerstvieringen
24 december, Kerstavond: 17.00 uur Heilige mis met Kinderkoor De Dauwdruppeltjes.
26 december, 2e Kerstdag: 11.00 uur Heilige mis met orgelspel.
Volgens de huidige corona regels kunnen in beide vieringen maximaal 30 personen toegelaten
worden. Wilt u een viering bijwonen dan dient u zich zo spoedig mogelijk telefonisch aan te
melden. Telefoonnummer 06-17482545.
Aanmelden zaterdagavondvieringen
Vanwege de huidige Coronaregels worden er maximaal 30 bezoekers toegestaan.
Aanmelden bij de ingang. Vol is vol.
Wilt u verzekerd zijn van een plaats dan aanmelden bij Nelly van Houts 06-17482545.
Wisseling pastores
Met ingang van 31 december 2020 gaat pastoor Scheepers na 5 jaar, onze parochie verlaten en
wordt hij pastoor van de Damiaanparochie in Helmond.
Wij bedanken hem voor de samenwerking in de afgelopen jaren en wensen hem alle goeds
toe. Met ingang van 1 januari 2021 verwelkomen wij pastoor Sascha Steijaert, nu nog
werkzaam in de Christoffel parochie in Dreumel.
Tarieven misintenties
Misintenties: €12,50 per naam. Iedere extra naam is € 2,50 tot een maximum van 4 namen.
U kunt de misintenties deponeren in de brievenbus van Haspelstraat 21.
Wilt u dat een aangevraagde misintentie in het Contact wordt vermeld dan graag opgeven
vóór woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis.
Voor overige tarieven zie de website:
www.rkfranciscus.nl
LOCATIERAAD O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND
Locatieraad
Jo Van Diepen
Nelly van Houts
Ricus Looijmans
Ivy Geurds
Anja Engelen

Vlasstraat 13
Haspelstraat 21
Nieuwendijk 70
Kanaaldijk Zuid 43
Brugstraat 22

Bereikbaarheid parochie/pastorie 06-17482545
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493763
493100
440115
06-13465924
492990

Contactpersonen werkgroepen parochie
Andrea Raaijmakers
Steenoven 22
Francesca Boomsma
Boerenkamplaan 127
Els van de Eijnde
Kleijnaartstraat 16
Toos Maas
Kanaaldijk Zuid 61a
Piet van Houts
Haspelstraat 21

495993
06-29042124
06-54972252
0495-663333
493100

Coördinatie kosters
Communie
Vormsel
Sluis X111
Beheerder kerkhof/
grafdelver

Parochieadministratie
Anja Engelen
Dori Engelen

Brugstraat 22
Laarstraat 19

492990
492981

Bijdrage/ledenadm.
Kerkhofadm.

Koren
Gerry Jansen
Erica Verhees

Loonhof 13
Haspelstraat 18

471056
06-17054531

Kinderkoor
Gospelkoor

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.
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
Voor de uitvaartdienst in de kerkruimte van de Einder neemt men contact op met pastoor
Scheepers: 0493-691315 pastoorscheepers@rkfranciscus.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.
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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:
• Stop op aanleg zonneparken;
• Onweerstaanbaar Someren;
• I&A: Informatisering en automatisering;
• Kerstgroet.
Stop op aanleg zonneparken.
In tegenstelling tot de afspraak dat we in 2030 in Nederland dus ook als gemeente Someren
50% energieneutraal moeten zijn en we in onze gemeente hier al flink wat stappen in aan het
zetten waren door o.a. het beleid aanleg Zonneparken gaat hier nu de rem op.
Aanleiding: Enexis, de netwerkbeheerder voor stroom en gas in Noord-, Oost-, en ZuidNederland, heeft laten weten onvoldoende transportcapaciteit te hebben voor grootschalige
projecten. Dit hadden ze toch wel eerder kunnen voorzien toch?
Alle plannen van indieners voor de aanleg van zonneparken in de gemeente Someren maar
ook in andere gemeenten kunnen hierdoor van tafel.
We onderschrijven als Gemeenschapslijst nog steeds de ambitie naar een duurzame energie
maar zijn nu even gedwongen om minder hard van stapel te lopen. Eerst zullen de
randvoorwaarden in orde moeten zijn. Nu dan maar vooral inzetten op zonnepanelen op daken
en andere plekken waar dit nog mogelijk is en minder op landbouwgronden.
Als Gemeenschapslijst hebben we het College van B&W gevraagd om zowel bij Enexis als
bij de landelijke politiek hierover aan de bel te trekken.
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gemeenschapslijst@chello.nl
Onweerstaanbaar Someren.
Welllicht heeft u ze wel eens gezien. De blauwe borden in de vorm van een druppel die her en
der in de gemeente Someren geplaats zijn. Allemaal projecten in samenwerking met de
waterschappen die te maken hebben met de wateroverlast maar ook met de verdroging van
gebieden in onze gemeente.
Het riool maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Een van de zaken die in een omvangrijk
nieuw rioleringsplan staat beschreven is dat particulieren zoveel mogelijk het hemelwater af
gaan koppelen van het gemengde riool door o.a. dit hemelwater op te vangen op eigen terrein.
Hierdoor kan de druk op het gemeentelijke riool dusdanig verlaagd worden dat er bij hevige
buien minder wateroverlast ontstaat. Als Gemeenschapslijst hebben we het College van B&W
gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om inwoners die hun regenwater af gaan
koppelen op langere termijn een soort van compensatie te geven door bijv. een verlaging van
de rioolheffing.
Mocht u over het afkoppelen advies
willen hebben kunt u hiervoor contact
opnemen met de “afkoppelcoach” die
voor onze gemeente werkt. Dit is
kosteloos. Hij is te bereiken via 0493494888 of via de mail:
afkoppelcoach@someren.nl. Dit zowel
voor burgers als bedrijven
Geïnteresseerd in de projecten van
Onweerstaanbaar Someren kijk dan eens
naar de website:
onweerstaanbaarsomeren.nl. Hier kunnen
we zien aan welke projecten er gewerkt
wordt en op welke termijn. Voor
Someren-Eind ook een 4-tal projecten.
I&A: Informatisering en automatisering
Het is van groot belang dat de informatisering en automatisering (ICT) van een organisatie,
dus ook een gemeente, goed op orde is.
Niet alleen voor het goed kunnen werken op de gemeente zelf maar ook voor de
informatievoorziening en dienstverlening naar de burgers
toe. Laat staan de veiligheid van de systemen. Zeker doordat
criminelen steeds vaker proberen in te breken en zelfs
systemen gijzelen met alle gevolgen van dien. Onze
gemeente is wat dit betreft aan vernieuwing toe.
Gezien de steeds grotere complexiteit van wat er op dit
gebied ook vanuit landelijke richtlijnen verwacht wordt is
het als gemeente niet haalbaar dit zelfstandig in te richten.
Vanuit het College van B&W ligt er dan ook het voorstel om
als gemeente Someren aan te sluiten bij een
Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van deze
diensten.
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Het gaat hierbij om de gemeenschappelijk regeling “ICT Noord- en Midden Limburg”. Een
regeling waarvan gemeenten zoals Roermond, Venlo, Weert en Nederweert al deel uitmaken.
Gespecialiseerd en deskundig op het gebeid van dienstenaanbod voor gemeenten.
Als Gemeenschapslijst staan we achter deze toetreding. Zo snel mogelijk ervoor zorgen dat
we als Someren weer “bij de tijd zijn”.
Kerstgroet

Foto: Rob Fritsen van SIRIS
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!
De Schaduwraad vindt altijd plaats op een dinsdag om 20.30 uur. Kijk op
www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl voor de exacte data.
Voor reacties:
Bart de Groot 06-22950343
Daan Velings 06-53899941
Stef Kornuijt 06-40441288

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

Boerenkamplaan

De Dorpsondersteuner
Twinkle twinkle
De donkere dagen zijn er weer. Een tijd waarin we zoeken naar lichtpuntjes. Hoe mooi is het
om die te zoeken en te vinden in je eigen buurt? Daarom organiseren de dorpsondersteuners in
Asten en Someren een zoektocht naar sterren in de vorm van een wandeling. Door een ster
voor je raam te hangen of in je tuin te plaatsen, geef jij de deelnemers een lichtpuntje. Grote,
kleine, versierde, witte, gekleurde, verlichte sterren: alle soorten en maten zijn welkom. Ga je
samen met kinderen op zoek? Op www.oniswelzijn.nl staat een sterrenzoekblad dat je kunt
downloaden. Daarop kun je invullen hoeveel sterren je al hebt gevonden.
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
Een cliëntondersteuner ondersteunt bij het regelen van zorg en ondersteuning. Hij helpt u bij
gesprekken met iemand van de gemeente. Hij bereidt het gesprek voor en gaat met u mee naar
het gesprek. Hij is er voor u en hij is gratis. Voorbeelden van organisaties met
cliëntondersteuners zijn KBO, MEE, Zorgbelang Brabant, Stichting Ouders en Jeugdzorg,
Stichting Door en Voor en Naar Keuze. Indien u hier meer van wilt weten, of een folder wilt
ontvangen, neem dan contact met me op.
Feestdagen
Rondom de feestdagen is het vooral dit jaar belangrijker dan ooit om oog en oor te hebben
voor elkaar. Denkt u ook eens aan uw buurman of buurvrouw. Een keertje binnenlopen bij uw
buren is dan heel wat waard.
Voor het

nieuwe jaar 2021 wens ik u heel veel goeds vol samenzijn en gezelligheid toe!

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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Vraag van een nieuwe buurtbewoner
Mijn gesprek met Cindy Manders, dorpsondersteuner Someren-Eind, heeft mij gesterkt
in het kenbaar maken aan u van mijn behoefte meer betrokken te raken bij de mensen
in Zummere-End of D'end.
Sinds enkele maanden woon ik op een mooie plek in D’end en ben ik bezig geweest met de
eerste werkzaamheden na mijn verhuizing in en rond mijn huis. Na deze drukke bezigheden
ontstaat er nu een moment van rust. Op dit moment, zo net voor Kerstmis, voel ik sterk de
behoefte om meer betrokkenheid te krijgen met de mensen in mijn omgeving. Daarvoor wil ik
graag van de gelegenheid gebruikmaken jullie lezers van dit bijzondere buurtblad te
interesseren, prikkelen en stimuleren voor mijn persoonlijke behoefte aan contact met
buurtgenoten.
Mijn harte wens is dat er enkele Zummerse mensen vrijwillig met mij aan de slag willen gaan
deze door mij gezochte betrokkenheid op te bouwen. Dat kan hem al zitten in ogenschijnlijk
vanzelfsprekende dingen die eraan bijdragen dat wij ons gehoord en gezien voelen, die
bijdragen aan het verminderen of voorkomen van eenzaamheid. Meestal is een glimlach of
een persoonlijke begroeting bij de deur al genoeg elkaar over de drempel te helpen. Ik geloof
stellig in die eenvoudigheid. Die eenvoudigheid kan al zitten in het samen een gesprek
aangaan bij een kop koffie bijvoorbeeld of als we elkaar ontmoeten in de straat. Met elkaar
bespreken wat wij belangrijk vinden in de buurt of het dorp en in het onderling contact met
elkaar. Als mens sta ik overal voor open zolang als het op basis van gelijkheid, eerlijkheid,
gedeelde waarden en met respect voor elkaar is.
Als middel voor contact en opbouw van betrokkenheid zou ik het op prijs stellen, dat we als
gelijkgezinden op een later moment al pratende samen wat eenvoudige werkzaamheden in
mijn tuin konden verrichten. Misschien het samen aanleggen van een moestuintje waar we in
werken en waar ook mensen uit de buurt van kunnen eten. Ik sta voor veel ideeën open. Al
met al mogelijkheden genoeg voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn en mij willen
helpen bij het meer betrokken raken met D’end en de buurtgenoten.
Ter informatie voor u als lezer kan ik aangeven dat ik als net 50-plusser een
éénpersoonshuishouden voer samen met mijn 3 hondjes Asja, Spike en Rixie en met de katten
Niels, Freek en Pepper. Ik ben een fervent fietser zowel op de toerfiets, renfiets als
mountainbike. Ook wandel ik graag met mijn hondjes in een bosrijke omgeving en kan ik
genieten van een rustig moment bij de vuurschaal met een lekker glas wijn of een biertje.
Is het mij gelukt u als lezer van dit waardevolle buurtblad nieuwsgierig te maken?
Ziet u het ook zitten om er iets meer van te maken dan achter de vier muren te blijven zitten?
Wilt u misschien iets meer weten? Of heeft u zelf een goed idee?
Zo ja, dan vraag ik u contact op te nemen met onze Dorpsondersteuner Someren-Eind, Cindy
Manders. Dat kan telefonisch via 06 - 19 22 11 88 of door een e-mail te sturen naar
dorpsondersteuner@someren-eind.nl. Cindy neemt daarna contact met u op om eventueel
kennis te maken.
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
uw nieuwe buurtgenoot in Someren-Eind.
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Oud papier datums 2021 W.S.V Hermode
Maandag 11 Januari
Maandag 8 Februari
Maandag 8 Maart
Maandag 12 April
Maandag 10 Mei
Maandag 14 Juni
Maandag 12 Juli
Maandag 13 September
Maandag 11 Oktober
Maandag 8 November
Maandag 13 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 2021 toe.
Bestuur W.S.V Hermode

Beste EVA leden en inwoners van Someren Eind.
Wij willen jullie bedanken dat jullie gestemd hebben op onze vereniging tijdens de
Rabobank/clubsupport. Het heeft een mooi bedrag opgeleverd zodat we in het nieuwe jaar
weer mooie activiteiten kunnen organiseren.
Langs deze weg willen we ook iedereen toch fijne feestdagen toewensen.
En we stappen het nieuwe jaar in met moed en vertrouwen dat we elkaar weer
kunnen ontmoeten.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Bestuur EVA
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Kerststal in de Gildenkapel

Het is dit jaar een moeilijk jaar met die Coronaziekte en alle beperkingen die ons door de
regering worden opgelegd. Dat is heel begrijpelijk want tenslotte gaat onze gezondheid toch
boven alles maar het maakt het leven toch veel beperkter en vooral veel eenzamer.
De Gildenbroeders van St.Lambertus bouwden ieder jaar in hun kapel in de Brugstraat een
mooie kerststal op die geheel door hen gemaakt was en waar iedereen naar kon komen kijken.
Maar het opbouwen van die stal is zwaar werk en moet door veel personen gebeuren, wat
voor ons Gilde geen probleem was want vele gildenbroeders waren bereid om te komen
helpen.
Maar dit jaar mag dat niet met meerdere personen gebeuren, hooguit met 2 of 3 man en dat
kan onmogelijk, dus de stal kan niet gezet worden. Dat vinden wij heel jammer want Kerstmis
is toch een mooie Christelijke viering. Daarom willen wij tijdens, en net vóór de kerstdagen
wel onze mooie beelden in de kapel gaan plaatsen, zonder stal.
Dat kan door enkele mensen gebeuren.
Kerstmis is eigenlijk de geboorte van Christus in herinnering halen wat een heel sombere
gebeurtenis was. Jozef en Maria die op weg waren naar Bethlehem, terwijl Maria zwaar in
verwachting was van haar kind en op een ezeltje gezeten de tocht moest maken. Aangekomen
in Bethlehem voelde Maria dat haar baby op komst was maar er was nergens een plaats te
vinden en daarom zocht Jozef in de buurt een schapenstal op waar ze enigszins beschutting
hadden. In die stal stond alleen maar een voederbak, een kribbe, waar de schapen gevoerd
konden worden en daar lag wat stro in. Gelukkig hadden ze enkele handdoeken mee
genomen, en in die stal werd het Jezuskindje geboren en tussen het stro in de kribbe neer
gelegd.
Armoediger kun je het niet voorstellen. Tegenwoordig worden bijna alle baby’s in het
ziekenhuis of thuis geboren met ofwel een vroedvrouw of een dokter er bij, warm aangekleed,
goede medische hulp aanwezig, en in een mooi wiegje gelegd.
Wat een verschil met de geboorte van het Jezuskindje, in een schapenstal, met alleen Maria en
Jozef er bij. Er kwamen later wel wat herders kijken maar voordat ze een fatsoenlijk
onderkomen hadden gevonden duurde nog vele dagen.
Toch is Kerstmis door de eeuwen heen uitgegroeid tot een Wereldgroot feest. Een feest van
samenkomen, lekker eten, veel drinken, veel versieringen aanbrengen, kerstbomen plaatsen
die behangen worden met allerlei prachtige spullen enz. Ook de kerken hebben zich hierbij
aangesloten en vierden dan een H.Mis waardoor de naam Kerstmis is ontstaan. In plaats van
een sobere geboorte van Jezus Christus is het uitgegroeid tot groots Werelds festijn.
Daarom hebben wij als Gilden-broeders en zusters dit jaar eens gemeend om het wat soberder
te vieren en alleen maar onze kerstbeelden te plaatsen in onze kapel aan de Brugstraat. Reeds
vóór Kerstmis, maar vooral tijdens de Kerstdagen kan iedereen daar een bezoek komen
brengen, maar niet met te veel mensen in één keer. Dus, als het te druk wordt wacht dan even
buiten de deur dan voldoen wij ook aan de strenge regels die voorgeschreven zijn.
En denk dan svp ook even aan de knikengel, dat zijn de enige inkomsten die wij van onze
kapel kunnen ontvangen terwijl wij er toch de nodige kosten van hebben.

Gilden-broeders en zusters van St.Lambertus
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31 DECEMBER OLIEBOLLEN BAKKEN DOOR DE RAAD VAN 11
Op donderdag 31 december worden er aan het Einderplein weer oliebollen verkocht door de
leden van de Raad van 11. Uiteraard corona-proof en op afstand. Wil je bestellen? Bel dan de
bezorglijn: 06-39024454.
9 JANUARI KERSTBOMENACTIE DOOR DE RAAD VAN 11
Beste inwoners van D'end,
De woonkamers staan weer vol met
prachtig versierde kerstbomen. In januari
worden deze kerstbomen weer afgebroken
en waar laten jullie deze boom dan? Nu de
gemeente deze niet meer ophaalt, heeft de
Raad van Elf hier een oplossing voor. Op 9
januari a.s. vanaf 09:30 uur rijden wij door
de mooie straten van D'end en halen we
jullie kerstbomen op. Dit tegen een mooie
bijdrage van €5.- per kerstboom om ook dit
jaar de Raad van Elf te steunen. Stuur een
app bericht naar telefoonnummer 0683794953 met je naam en adres.
Je ontvangt een betaalverzoek en wij regelen de rest. Liever contant betalen? Lever de €5,- in
een envelop af op Vuurdoornstraat 1 (vorst Ruud) met je naam en adres. Wij helpen jullie en
jullie helpen ons.
Met carnavaleske groet,
de Raad van Elf

CV DE PLATTEVONDER WENST ALLE ROTTEN EN
ROTTINNEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN
GEZOND 2021!
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Hallo allemaal,

Als vereniging vinden wij het erg jammer dat we dit jaar helaas niets hebben kunnen
organiseren. We hopen dat we volgend jaar weer leuke activiteiten kunnen organiseren, en dat
we dan weer de blije kinder gezichtjes kunnen zien.
Namens jeugdvakantiewerk wensen we jullie

hele fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor 2021!!!!

Beste inwoners van Someren-Eind,

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin we hopelijk snel het corona virus
de kop weten in te drukken. Want als dat lukt kunnen we weer volop gebruik maken van
MFA De Einder. Afgelopen jaar heeft het virus ons, maar zeker ook onze gebruikers, flink in
de weg gezeten. Het was af en toe flink behelpen. Ook konden we nieuwe activiteiten niet tot
uitvoering brengen. Het is jammer dat de diverse exposities hierdoor ook niet de aandacht
hebben kunnen krijgen die ze verdienen. Het breicafe heeft slechts enkele keren kunnen
draaien, terwijl het vele bezoekers trok. Maar als we weer de ruimte krijgen zullen we
ongetwijfeld weer nieuwe initiatieven gaan ontplooien. Heeft u zelf ideeën hierover dan
horen we dat graag.
De beste wensen voor 2021, blijf gezond en hopelijk snel tot ziens in MFA De Einder
Bestuur en medewerkers van MFA De Einder
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Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar,
Dat is wat we wensen aan elkaar.
Deze wens is natuurlijk erg fijn,
Maar er zijn altijd dagen die minder goed zijn.
Wat we wel aan elkaar kunnen geven,
Is echte vriendschap in het leven.
Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid,
Geef het door en we raken het nooit meer kwijt.
Want als je dit durft te blijven geven,
Komen vrede en geluk vanzelf in ons leven.
Dit is wat we jullie willen wensen,
Dus geef het door aan alle mensen.
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