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Nummer 2 

Februari 2021

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 18 februari. 

Daarna 18 maart, 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: 

 

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. 

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 telefoonnr. 

Someren-Eind                                                               06-17482545 ( Nelly van Houts ) 

Bank NL14RABO01480.09.484           

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

Pastoor Steijaert 0493-691315                                    Asten 0493-691315 

         

 
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. 

 

Pastoor Steijaert 

Op 9 Januari is pastoor Steijaert voor het eerst voorgegaan in de zaterdagavond viering in 

Someren-Eind. We hebben hem van harte welkom geheten en we hopen dat hij nog vele jaren 

onze pastoor wil zijn. 

Heeft u behoefte aan een gesprek met de pastoor, of om de H. communie thuis te ontvangen, 

dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06-17482545. 

 

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  Vlasstraat 13  493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100   

Ricus Looijmans  Nieuwendijk 70 440115   

Ivy Geurds   Kanaaldijk Zuid 43 06-13465924  

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990 

 

Bereikbaarheid parochie/pastorie  06-17482545  

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
http://www.rkfranciscus.nl/
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Contactpersonen werkgroepen parochie 

Piet van Houts   Haspelstraat 21 493100  Beheerder kerkhof/ 

          grafdelver 

Andrea Raaijmakers  Steenoven 22  495993  Coördinatie kosters 

Francesca Boomsma  Boerenkamplaan 127 06-29042124  Communie  

Els van de 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 

 

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 Steijaert in de gildekapel. 

Afspraken rondom de doop worden rechtstreeks met de pastoor gemaakt: 0493-691315 

pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl 

    

HUWELIJKEN 

Wil men trouwen in de gildekapel dan maakt men een afspraak met Pastoor Steijaert:  

0493-691315 pastoorsteijaert@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 

Steijaert: 0493-691315 pastoorsteijaert@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. 

 

 

 

 

 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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: 

• Nieuwsjaarwoord; 

• Verkiezingen Tweede Kamer 2021; 

• De Goede Vaart; 

• Coronamaatregelen en politiek.  

 

Inmiddels hebben we de jaarwisseling achter de rug, een jaarwisseling waarmee we een zeer 

bijzonder jaar afsluiten. 2020 was het jaar waarin Corona een enorme invloed kreeg op ons 

dagelijks leven. Het virus kwam in maart 2020 ons land binnen en is helaas nog niet 

vertrokken. Helaas heeft de jaarwisseling niet direct gezorgd dat we Corona achter ons 

konden laten. We zitten nog middenin een lockdown, maar toch kijken we positief vooruit: 

laten we hopen dat het vaccinatiebeleid voortvarend verloopt en we allemaal weer gauw wat 

meer bewegingsvrijheid krijgen. Laten we er voor gaan dat we in december terug kunnen 

kijken op een jaar waarin we samen Corona de baas werden!  

 

De Gemeenschapslijst wenst u allen een goed, gezond en voorspoedig 2021!  

 

Verkiezingen 

Het zal u niet zijn ontgaan: ons kabinet is gevallen en zal als demissionair kabinet verder gaan 

tot aan de verkiezingen. Deze Tweede Kamer verkiezingen staan gepland op 17 maart 

aanstaande. Binnen onze gemeente is het gebruikelijk dat na het sluiten van de stembureaus 

de gehele tellingen worden gedaan. Dit waren vaak hele lange en vermoeiende dagen. Vanuit 

de overheid is nu de mogelijkheid geboden de tellingen te spreiden, het zogenaamde centraal 

tellen. Dit houdt in dat op 17 maart na het sluiten van de stembureaus de stemmen op 

partijniveau worden geteld. Vervolgens zal daags daarna een telling plaatsvinden op 

kandidaat-niveau. Dit laatste zal gebeuren met een geheel nieuwe telploeg. 

Het centraal tellen is een experiment en de overheid heeft toestemming verleend aan de 

gemeente Someren om hieraan deel te nemen. 

Waarom lijkt het ons een goed idee om aan dit experiment deel te nemen? 

Door de tellingen te spreiden wordt de werkdruk verlaagd en dit zal de kwaliteit van het 

telproces verbeteren.  

 

Daarnaast wordt de lange verkiezingsdag voor 

stembureauleden zo wat ingekort, doordat niet de 

gehele tellingen hoeven te gebeuren. Ook is het 

de bedoeling dat de tellingen plaatsvinden op één 

centrale locatie, zodat er meer toezicht kan 

worden uitgeoefend. Gezien er een extra telploeg 

dient te komen, zijn er wel extra kosten aan het 

experiment verbonden. De overheid stelt een bijdrage aan de gemeente Someren ter 

beschikking van €5.000,- voor deelname aan het experiment. Naar verwachting kunnen de 

extra kosten volledig gedekt worden uit de overheidsbijdrage. 

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl  

 

De Goede Vaart 

Zoals wellicht bekend is de gemeente bezig met het ontwikkelen van bouwplan De Goede 

Vaart, gelegen aan het Vaartje in Someren-Eind. Tegen het bouwplan is tweemaal beroep 

aangetekend bij de Raad van State. Hierdoor wordt het bouwplan vertraagd, wat natuurlijk erg 

jammer is voor de deelnemers aan het bouwplan. Op dit moment is nog niet duidelijk hoelang 

de vertraging zal duren. Gezien de noodzaak voor nieuwe woningen in ons dorp hoog is, 

hopen we dat de vertraging binnen de perken blijft en zo snel mogelijk met het bouwplan 

verder gegaan kan worden.  

 

 
 

Coronamaatregelen en politiek 

Ook op de politiek en ons als partij heeft Corona invloed. We vergaderen met de fractie al 

geruime tijd digitaal, wat prima gaat, maar wat het reageren en anticiperen op elkaar toch wat 

lastiger is dan tijdens een fysieke vergadering. Daarnaast merken we dat de opkomst tijdens 

de digitale schaduwraadvergaderingen lager is dan normaal. Schroom zeker niet om aan te 

sluiten bij onze digitale schaduwraadvergaderingen, uw inbreng is van groot belang! Indien er 

vragen zijn over de werking van het digitaal vergaderen of het aansluiten bij onze 

schaduwraadvergadering, laat het ons gerust weten. We helpen u graag!  

 

De Schaduwraad vindt altijd plaats op een dinsdag om 20.30 uur. Kijk op 

www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl voor de exacte data. 

Wenst u een uitnodiging te ontvangen voor deelname aan de schaduwraadvergadering? Stuur 

dan een e-mail naar w.swinkels65@gmail.com.   

 

Ook de commissie- en raadsvergaderingen gaan digitaal. U kunt deze vergaderingen volgen 

via de website van de gemeente, met beeld en geluid. Inschrijven of opgeven hoeft hiervoor 

niet. 

 
Voor reacties:   Informatiebulletin februari 2021 

Bart de Groot 06-22950343    Jos Feyen       06-52569057     Patricia Buis-Iven              06-39300389   
Daan Velings 06-53899941    Jan Adriaans  06-46857334    Tessa Raijmakers-Vestjens 06-40902976    
Stef Kornuijt 06-40441288   

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:w.swinkels65@gmail.com
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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. 

 

Bestuur W.S.V Hermode 

 

 
 
 
Beste inwoners van Someren-Eind, 

 

 

We zijn nog 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. 

 

Nog 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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De Dorpsondersteuner 

 

 

Wat een tijd! 

In deze tijd waarin alles anders is en onze leefregels steeds aangepast worden is het niet even 

makkelijk voor iedereen. Iedereen voelt dat het anders is. De een heeft te maken met een hele 

hoge werkdruk en de ander wil wel, maar mag niet werken. Thuiswerken, kinderen thuis, 

financiële tegenvallers, eenzaamheid en lockdown: typische corona woorden.  

Ook in deze tijd ben ik er voor jou.  

Dus heb je vragen? Behoefte aan een praatje? Wil je van gedachten wisselen? 

Ik maak graag een praatje met jou. Dit kan telefonisch, via teams en indien nodig kom ik bij 

jou thuis. Hierbij houden we ons aan de regels van het RIVM. Blijf zeker in deze tijd niet met 

vragen zitten! 

 

Kleiner wonen? 

Wil je misschien over 10 jaar kleiner gaan wonen? Misschien wel gaan huren? Weet je dat 

niet zeker? 

Dit horen we heel vaak. Helaas komt het veel voor dat mensen in korte tijd het idee krijgen 

om kleiner te gaan wonen. Vaak door gezondheid of door andere droevige omstandigheden, 

waar we vooraf geen idee van hadden. Als je al wel huurt, sta je niet ook meteen ingeschreven 

als (toekomstig) woningzoekende. Ook jij moet dan weer vooraan beginnen! 

Daarom adviseren we IEDEREEN, jong 18+, oud of middelmatig      , met huurwoning of 

met koopwoning, om in te schrijven bij een woningcorporatie.  

Dit is GRATIS. Ieder jaar verlengt u gratis de inschrijving. Mocht er een gezinsverandering, 

gezondheidsverandering, financiële verandering plaatsvinden en verhuizen is nodig dan sta je 

iets steviger in je schoenen. Want ‘voorrang krijgen op’ bestaat niet meer. Ook al is de situatie 

nog zo droevig. Vaak is de inschrijfduur het enige wat telt. Dus hoe langer je ingeschreven 

staat, hoe meer kans je maakt!  

 

De volgende inschrijfmogelijkheden van woningcorporaties zijn in onze omgeving actief: 

- www.wooniezie.nl (woCom) 

- www.thuisinlimburg.nl (Wonen Limburg) 

- www.bergopwaarts.nl (Bergopwaarts) 

Heb je hulp nodig bij de inschrijving? 

 

 

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
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De Dorpsraad 

 

 

 

De tijd van het doen van de beste wensen ligt al weer een paar weken achter ons. Als 

Dorpsraad wensen we dat niet alleen, maar proberen we er ook actief voor te zorgen dat ons 

mooie dorp leefbaar blijft. Daarin zijn we trouwens niet de enige. We kennen in ons dorp 

gelukkig heel veel mensen, verenigingen en organisaties die er voor zorgen dat Someren-Eind 

niet alleen leefbaar blijft maar zelfs veel meer dan dat.  

 

Misschien is leefbaar dan ook wel niet de juiste term. Maar is het meer het blijven stimuleren 

van wat ons dorp zo bijzonder maakt of nieuwe bijzondere dingen blijven bedenken die 

ervoor zorgen dat we het leukste dorp van Nederland zijn. Dat kunnen hele kleine dingen zijn 

zoals een Einderplein wat er tip-top bij ligt maar ook grote evenement voor jong en oud die 

Someren-Eind op de kaart zetten. 

 

Op dit moment zijn het vooral de kleine dingen die het verschil maken. We snakken allemaal 

naar het einde van die verschrikkelijke Coronacrisis en is het vooral belangrijk dat we er voor 

elkaar zijn. Een luisterend oor, een helpende hand, een compliment of zomaar onverwachte 

aandacht voor elkaar. Als dorpsraad blijven we dat natuurlijk actief ondersteunen en vooral 

daar waar dat het hardst nodig is. Hiervoor hebben we gelukkig ook onze Dorpsondersteuner 

Cindy die heel erg goed werk verricht.  

 

Achter de schermen zijn we druk met zaken als hoe moet de kermis er in de toekomst uit 

komen zien, hoe zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk in aanraking komen met alcohol 

en drugs, hoe houden we ons verenigingsleven op peil en zorgen we voor voldoende en 

geschikte woningen. Maar er zijn vast nog wel hele andere onderwerpen waar we als 

Dorpsraad niet bij stil staan. Daarvoor hebben we uw input nodig. Dus zijn er onderwerpen 

die u belangrijk vind geef ze aan ons door dan kunnen we er sámen aan werken. 

 

Op onze website, www.someren-eind.nl kunt u zien wie er actief is binnen de dorpsraad en 

wie u dus kunt benaderen om er voor te zorgen dat we het leukste dorp van Nederland blijven! 

 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. 

 

Namens de Dorpsraad, Hans Geurtjens 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.someren-eind.nl/
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Email:  info@cvdeplattevonder.nl

Internet:  www.cvdeplattevonder.nl

Facebook:  CV de Plattevonder

Instagram:  @cvdeplattevonder en @jeugdcvdeplattevonder

Twitter:  @cvplattevonder

Snapchat:  cvplattevonder

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL OP DE PLATTEVONDER 

 

Geen carnaval? Niets is minder 

waar! Binnen de maatregelen zijn 

we er toch in geslaagd om fijne 

carnavalsactiviteiten te organiseren. 

Meer info volgt via Social Media, 

dus volg ons op: 

 

30 JANUARI VERKOOP CARNAVALSKRANT 

Dit jaar staat de carnavalskrant in het teken van het Mysterie van de verdwenen Plattevonder 

Prins. Met vaste rubrieken, maar ook boordevol weetjes, puzzels en moppen. Kopen dus! Je 

steunt er bovendien onze vereniging mee. 

Op zaterdag 30 januari vanaf 10:00 uur zullen vrijwilligers van onze vereniging langs de deur 

komen om de carnavalskrant editie 2021 te verkopen. Uiteraard gebeurt dat coronaproof en op 

afstand. De krant kost € 1,50.  

Mocht je niet thuis zijn, dan is de krant daarna alsnog te koop bij Majori aan de 

Boerenkamplaan 115a, of stuur een app- of emailberichtje. 

 

13 FEBRUARI CARNAVALSGEKKIE 2021 

Carnavalsgekkie 2021, daor worde toch helemoal mesjokke van!?  

 

Heb jij het in je om samen met je team 

Carnavalsgekkie 2021 te worden? Schrijf 

je dan nu in en doe mee op 

carnavalszaterdag 13 februari.   

 

En nee géén lastige online quiz met nog 

lastigere vragen, maar gewoon een leuke 

coronaproof doe-activiteit voor jong en 

oud. Samen met je gezin, familie, 

vrienden bij jou, live in je eigen 

(gekken)huis.   

 

Hoe kun je meedoen?   

1. Verzamel een team dat voldoet aan de coronamaatregelen. 

2. Stuur een mail naar carnavalsgekkie@outlook.com met daarin de tekst: Wij doen mee!   

3. Vul het deelnameformulier in. 

4. En geniet van een geweldige middag en/of avond op 13 februari. 



10 

 

 

14 FEBRUARI RRRRRRADIO DE PLATTEVONDER 

Luister op 14 februari naar Rrrrrradio De Plattevonder. Met carnavalshits, -vertier en een 

hoop slap gezever van onze lokale hosrossen. Houd social media in de gaten voor de gratis 

link.  

 

EEN RIJ VOORBIJ OPTOCHT 

Geen gewone optocht, maar een Rij voorbij optocht. Iedereen met een adres in een buurtschap 

kan meedoen. Meld je voor 5 februari aan via optocht@cvdeplattevonder.nl 

Ben je normaal gesproken in deze periode bezig met het maken van je creatie voor de 

Plattevonder Optocht of zoek je een leuke bezigheid in deze bijzondere tjd? Dan hebben we 

een mooie activiteit voor jou!CV De Plattevonder houdt dit jaar alsnog een optocht maar dan 

andersom! De deelnemers zitten thuis en het publiek komt langs.  

En dan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via social media publiceren we de deelnemerslijst en bijbehorende adressen, zodat het 

publiek tussen 7 en 21 februari op eigen houtje langs kan gaan. 

Er is een categorie voor alle leeftijden tot en met 12 jaar en een categorie voor alle leeftijden 

vanaf 13 jaar. Voor alle deelnemers tot en met 12 jaar is er een aandenken bij deelname.  

Heb je vragen? Stuur ze dan naar optocht@cvdeplattevonder.nl. 

Veel succes, bouw- en kijkplezier!  

  

 

about:blank
about:blank
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 FEBRUARI  13 

 UUR 13:11 
CARNAVALSGEKKIE 2021 

DOAR WORDE TOCH HELEMOAL MESJOKKE VAN!? 

CARNAVALSBRUNCH 

LEKKER THUIS VOOR DE BUIS MET LEKKER ETEN EN  
PLATTEVONDERBIER MET AANSLUITEND CARNAVALSVERTIER 

 FEBRUARI  14 

 UUR 11:11 

RRRRRRADIO DE PLATTEVONDER 

KIJK MEE, SPEEL MEE & DOE MEE MET  
DIT FANTASTISCHE RADIOPROGRAMMA  
VERKRIJGBAAR VIA EEN GRATIS LINK! 

14  FEBRUARI  

14:11  UUR 

PUZZELTOCHT 

HET MYSTERIE VAN DE VERDWENEN PLATTEVONDER PRINS.  

Verkrijgbaar in de carwnavalskrant ( ) 

 JANUARI 30 
T/M 28 FEBRUARI 

VERSIERD EINDERPLEIN 

HET MIDDELPUNT IN CARNAVALSSFEER 

VANAF  
12  FEBRUARI 

D’N OPTOCHT 
 FEBRUARI 7 

T/M 21 FEBRUARI 

EEN RIJ VOORBIJ OPTOCHT 
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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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