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Nummer 10 

November 2021

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 18 november. 

Daarna 16 december, per e-mail: samenteind@gmail.com  

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

Vonderstraat 15. 

 

REDACTIE 

 

Penningmeester / Contactpersoon adverteerders: 

Jan Adriaans    Van de Eijndelaan 49  06-46857334 

 

Tekstverwerking en lay out: 

Anja van Meijl    Vonderstraat 15   06-46471073 

 

Drukwerk: 

Cor Koks     Brugstraat 32   06-24834063 

 

Distributie: 

Andrea Raaijmakers   Steenoven 22                          06-18425008 
 

 

Rekeningnummer:    NL 06 RABO 01480.28.349 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
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Beste adverteerders van Samen ‘t Eind 

 

Samen ‘t Eind is een dorpsblad voor Someren-Eind en Sluis 13. We hebben een oplage van 

1400 stuks die maandelijks door vele vrijwilligers huis aan huis verspreidt wordt. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt  door de vele ondernemers die een advertentie zetten in Samen ‘t 

Eind. Die er mede voor zorgen dat het blad gratis beschikbaar is voor de inwoners van 

Someren-Eind, Sluis 13 en het hele buitengebied er omheen. 

  

De komende maand wordt u weer benaderd of u wilt adverteren in ons dorps blad. In het 

verleden deden we dat altijd telefonisch maar nu gaan we u ook via mail benaderen (als er een 

mail adres bekend is).  

U kunt de advertenties digitaal aanleveren in fullcolor samenteind@gmail.com  

Het dorpsblad is ook digitaal te raadplegen en daar wordt ook uw advertentie aan toegevoegd.  

https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/laatste-uitgaven/ 
 

Nieuwe adverteerders kunnen zich melden 

 

Ieder jaar vallen er adverteerders af en we zijn dan jaarlijks op zoek naar nieuwe 

adverteerders. U levert eenmalig een advertentie aan vóór 20 november en deze wordt dan 
het hele jaar afgedrukt, we drukken de advertenties voor het gehele jaar. Omdat we met 

vrijwilligers werken kunnen we de kosten beperkt houden. De kosten voor een advertentie 

bedragen voor 1/8 pagina  €65,- en voor ¼ pagina €130,- 

Hebt u belangstelling voor het plaatsen van een advertentie dan kunt u een mail sturen 

samenteind@gmail.com of contact opnemen met onze contact persoon voor adverteerders Jan 

Adriaans tel. 06-46857334. 
      

Nieuwe foto voorpagina 

 

We zouden het weer leuk vinden als we ieder jaar een nieuwe foto kunnen plaatsen op de 

voorpagina van Samen ’t Eind. Daarvoor doen we een oproep aan U! 

Heeft u een mooie foto die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen? Stuur deze foto vóór 

20 november dan met goede resolutie naar: samenteind@gmail.com en misschien bent u de 

gelukkige waarvan we de foto gebruiken voor en jaar lang op de voorpagina te verschijnen 

van Samen ’t Eind.  
 

 

 

 

 

 

mailto:samenteind@gmail.com
https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/laatste-uitgaven/
mailto:samenteind@gmail.com
mailto:samenteind@gmail.com
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MEDEDELINGEN VAN DE KERK 

 

Franciscusparochie           De locatie Someren-Eind is  

Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming        dagelijks bereikbaar op        

Someren-Eind                                                                      telefoonnummer 

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

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

Pastoor Steijaert 0493-691315                       Asten 0493-691315 

         

 

Dinsdag 02 november 2021 (Allerzielen) 

Zegening van de graven op het parochiekerkhof  

in Someren-Eind tussen 13.30 – 14.30 uur. 

 
Met Allerzielen gedenken wij onze dierbare overledenen.  

Een gebruik op deze dag is dat wij een bezoek brengen aan het plaatselijke kerkhof. Wij 

bezoeken het graf van onze dierbaren, leggen er bloemen neer en halen herinneringen op. Ook 

bidden wij vaak ‘voor hun ‘zielenrust’, dat onze geliefden mogen rusten in Gods vrede. 

  

Een oud gebruik met Allerzielen is dat op deze dag de graven worden gezegend. Kapelaan 

Harold van Overbeek, - de pastoraal verantwoordelijke voor Someren-Eind, - zal daarom op  

2 november tussen 13.30 en 14.30 uur aanwezig zijn op het parochiekerkhof om met u samen, 

- als u dat wilt, - een gebed uit te spreken bij het graf van uw dierbare(n) en zijn of haar graf te 

zegenen. Het mag een kort moment van bezinning zijn waardoor u uw dierbare op gepaste 
wijze eer kunt bewijzen. Iedereen is van harte welkom! 

 

Dopen in Someren-Eind 

Op zondagmiddag14 november en 19 december is er de mogelijkheid om uw kind te laten 

dopen. 

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

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

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

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

harold.van.overbeek@hetnet.nl.  

 

TARIEVEN MISINTENTIES 

 

Misintenties: €12,50 per naam. Iedere extra naam is € 2,50 tot een maximum van 4 namen. 

 

U kunt  de misintenties deponeren in de brievenbus van Haspelstraat 21. 

Wilt u dat een aangevraagde misintentie in het Contact wordt vermeld dan graag opgeven 

vóór woensdagavond in de week voorafgaand aan de mis. 

Voor overige tarieven zie de website: www.rkfranciscus.nl 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.rkfranciscus.nl/
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LOCATIERAAD  O.L.VROUW TENHEMELOPNEMING SOMEREN-EIND 

 

Locatieraad  

Jo Van Diepen  Vlasstraat 13  493763   

Nelly van Houts  Haspelstraat 21 493100   

Ricus Looijmans  Nieuwendijk 70 440115    

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990 

 

Bereikbaarheid parochie/locatie Someren-Eind  06-17482545  

 

Contactpersonen werkgroepen parochie.   

 

Piet van Houts             Haspelstraat 21 493100        Beheerder kerkhof  
Andrea Raaijmakers     Steenoven 22       495993       Coördinatie kosters 

Francesca Boomsma  Boerenkamplaan 127 06-29042124  Communie 

Els van den Eijnde        Kleijnaartstraat 16  06-54972252 Vormsel      

Toos Maas   Kanaaldijk Zuid 61a 0495-663333   Sluis X111 

 

Parochieadministratie 

Anja Engelen   Brugstraat 22  492990       Bijdrage/ledenadm. 

Dori Engelen   Laarstraat 19  492981       Kerkhofadm. 

 

Koren 

Gerry Jansen    Loonhof 13  471056 Kinderkoor 

Erica Verhees   Haspelstraat 18    06-17054531 Gospelkoor 

 

 

OPENINGSTIJDEN KERKHOF 

Zomer 9.00 - 20.00 uur. 

Winter 9.00 - 17.00 uur. 

 

AFVAL KERKHOF 

Groenafval van het kerkhof in de daarvoor bestemde groenbak deponeren. Het is niet de 

bedoeling dat u het groenafval van thuis ook meebrengt.  
Overig afval zoals: bloempotten, oase, papier, plastic, glas enz. in de afvalbak. 

 

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

 

HUWELIJKEN 

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

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

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

Steijaert: 0493-691315 pastoorsteijaert@rkfranciscus.nl 

 

UITVAART 

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

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

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

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

kan na de eerstvolgende  allerzielenviering meegenomen worden. 

about:blank
about:blank
about:blank
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Dorpsondersteuner 
 

 

Coronatoegangsbewijs 

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

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

evenementen, in bioscopen en theaters.  

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

de Coronacheck-app, het uitdraaien van een QR-code of het printen van het bewijs. 
U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 44 12 34 (bereikbaar maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur) 

 

Welkom in de Einder 

In de Einder zijn gedurende de week diverse momenten waarop u kunt binnenlopen voor 

gezelligheid. Op dinsdag en donderdag van 10 tot 11 uur is het koffiedrinken. Op vrijdag van 

10 tot 12 uur is het Breicafé en iedere donderdag is het Eetpunt om 12 uur. Omdat de 

maaltijden vooraf besteld worden is reserveren via Marie-José 0618779373 belangrijk. 

Nieuwe gasten zijn bij alle momenten van harte welkom.  

 
Laatste mogelijkheid aanvraag mantelzorgcompliment 

Voor wie is het mantelzorgcompliment? Werk je ten minste 8 uur per week én langer dan 3 

maanden als mantelzorger dan kom je in aanmerking voor een compliment. Je komt niet in 

aanmerking als je de zorg verleent vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) of omdat het 

je werk is. Ook gebruikelijke zorg is géén mantelzorg. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding 

van gezonde kinderen. Of een partner helpen met het huishouden. 

Aanvragen? Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 1 december 2021. Het 

aanvraagformulier is digitaal te vinden op www.someren.nl/zosomeren. Is digitaal niet 

mogelijk? Vraag de dorpsondersteuner. 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

• Aanmelden verkiesbare personen 

• Oproep input verkiezingsprogramma en steun Somerens goed doel! 

• Geluidsscherm Lierop 

• 60 jaar Gemeenschapslijst 

 

 

Aanmelden verkiesbare personen 

Tijdens de Schaduwraadsvergadering van december worden de verkiesbare plaatsen van onze 

fractie bekend gemaakt en wordt de volgorde vastgesteld.  

Bij de Gemeenschapslijst is altijd plek voor nieuwe geïnteresseerde en gemotiveerde 

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

raadslidschap/burgerlidschap van onze partij. Ook indien u wel graag op de kieslijst komt te 

staan, maar liever géén raadslid of burgerlid wenst te worden kunt u zich melden. U kunt uw 

interesse tot en met 7 november 2021 kenbaar maken bij de voorzitter van onze partij Maurits 
Leesberg, tel. 06-54963904. Voor informatie over de functies kunt u terecht bij de huidige 

raadsleden en de voorzitter. Hun telefoonnummers staan onderaan de laatste pagina van de 

Gemeenschapslijst vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help de Gemeenschapslijst aan input voor haar verkiezingsprogramma en steun een 

Somerens goed doel! ! 

De Gemeenschapslijst is er voor al haar inwoners! Daarom hebben we, evenals bij de vorige 

verkiezingen, alle inwoners middels de onderstaande flyer aangeschreven. Graag vernemen 

wij van u welke onderwerpen écht niet mogen ontbreken in ons verkiezingsprogramma! U 
kunt het formulier op papier invullen en leveren, maar digitaal invullen en insturen is ook 

mogelijk. Door de flyer in te vullen en in te sturen steunt u ook nog een Somerens goed doel!  

Zie voor alle benodigde informatie de onderstaande flyer en scan de QR-code. Mochten er 

nog vragen of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om ons te benaderen!  

 

 

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


7 

 

 

 
 

  



8 

 

 

 
Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 

 

Geluidsscherm Lierop 

Al acht jaar is de gemeente Someren bezig om iets te doen aan de geluidsoverlast die 

inwoners hebben van het verkeer op de A67. Met een scherm van 1.250 meter lang en 4 meter 

hoog moet Lierop minder last krijgen van het verkeer dat dagelijks over de A67 rijdt. Het gaat 

dan om het stuk vanaf Verstappen Bedrijfswagens tot aan de afslag Lierop. Er wordt gekozen 

voor een gesloten scherm dat op twee plekken, ter hoogte van Verstappen en het viaduct op de 

Steemertseweg, transparant is. Aan de kant die zichtbaar wordt voor de inwoners van Lierop 

komt met een speels karakter begroeiing van een klimop. De inwoners van Lierop zijn op 19 
oktober geïnformeerd. Met wat geluk is het scherm eind volgend jaar klaar.  

 

 
                                              

60 jaar de Gemeenschapslijst 

Naast de verkiezingen vieren we als gemeenschapslijst volgend jaar, in 2022, ook ons 60-jarig 
bestaan. Iets wat we natuurlijk ook niet zomaar voorbij laten gaan. De aftrap van het 60 jarig 

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

   

Schaduwraad  

Vele onderwerpen worden maandelijks tijdens onze Schaduwraadbijeenkomst besproken, tal 

van zaken die ons dorp en de hele gemeente aangaan. Graag vernemen wij wat u vindt van die 

onderwerpen! Dus kom ook naar de Schaduwraad op dinsdag 9 november om 20:00 uur in 

Gemeenschapshuis de Einder. De Schaduwraad is de openbare achterbanvergadering van de 

Gemeenschapslijst iedereen is welkom ook al bent u geen lid. Heeft u vragen, kom meepraten, 

mail of bel ons: www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

 
 

 

 
Voor reacties:   Informatiebulletin november 2021 

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

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/41VFVVX0/www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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Breicafé       “ De Insteek…”     

 

Op 1 oktober heeft ons breicafé de deuren weer geopend. 

Op deze dag konden alle creatieve mensen weer bij elkaar komen en hun werkstukken aan 

elkaar laten zien. 

 

Maar niet te vergeten was daar dan ook de onthulling van de naam. 
Onder het genot van koffie en een stukje vlaai sprak Hans Toonders als voorzitter van de 

Einder een openingswoord, waarna de naamonthulling plaatst vond.  

 
“De Insteek…” 

gezellig bij elkaar komen en het verwijst ook naar het brei-riedeltje: 

“ insteken, doorhalen en af laten gaan”. 

Samen maken we honderden “insteekjes” om iets moois te maken  
en een fijne bijeenkomst te hebben. 

 

 

De prijswinnaars waren: Annie van Duren en Drina van den Eijnde.  

Zij kregen beide een creatief pakket aangeboden. 

 

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

borduurwerkje aan te sluiten. 

Loop gewoon even binnen om gezellig samen te buurten en te creatief bezig te zijn. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 
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 SINT NICOLAASINTOCHT 
 ZONDAG 14 NOVEMBER 

2021 
 
 

 
 

14.30 uur Verzamelen bij De Einder 

Alle kinderen van Someren-Eind, met hun ouders, verzamelen om 14:30 uur in de zaal van 

De Einder om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen. 

 

Op deze gezellige, leuke en swingende middag hebben we onder andere optredens van de De 

D’ends marietjes. Samen met de kinderen, ouders en andere aanwezigen en natuurlijk met de 

Sint en zijn pieten gaan we er een hele gezellige bijeenkomst van maken. 

 

Sinterklaas en zijn Pieten hopen iedereen in goede gezondheid te zien. 

Allemaal de groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten en tot zondag 14 november. 
 

 

Dankbetuiging 

Namens Sinterklaas, maar vooral alle kleine kinderen Someren-Eind brengen wij langs deze 

weg dank aan alle ondernemers en andere zelfstandigen die ook dit jaar weer hun royale steun 

aan deze intocht gaven. Dankzij hun steun kan het comité ook dit jaar de intocht weer 

organiseren. 
 
 

int-Nicolaascomité 
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Eetpunt De Einder 

 

Iedere donderdag om 12.00 uur is er in de Einder de mogelijkheid om met anderen een 

maaltijd te gebruiken. Men kan vooraf een keuze maken uit meerdere menu’s, voor elk wat 

wils!  
Speciaal voor senioren en mensen met een beperking is dit mooie gelegenheid voor extra 

sociale contacten. De nadruk ligt op het gezellig samen eten. Vrijwilligers zorgen voor een 

prettige restaurant-achtige omgeving en helpen bij het opdienen. 

Om u de mogelijkheid te geven kennis te maken met het eetpunt is in de maand november de 

eerste maaltijd gratis. U kunt kiezen uit 3 datums dat is donderdag 11 november of 18 

november of 25 november  Uiterlijk voor 1 november  aanmelden welke datum dat u wilt 

komen eten. Dat kan telefonisch op 0618779373 of via mail mfa.de.einder@xs4all.nl of via 

onze beheerster Marie Jose. 

 

-------------------------------------- 

 

 

Dansavond met orkest Sundown Back in time 
 

Op zaterdag 23 oktober hadden we voor de eerste keer een dansavond georganiseerd. Het 

werd een geslaagde avond met een volle zaal, goede muziek, veel danspasjes en vooral veel 

gezelligheid.  

 

Op 27 november is de tweede avond gepland. Dus wil je een avondje uit gewoon in Someren-

Eind en hou je van 60’s & 70’s live muziek, noteer dan 27 november om 20.00 uur. En 

dansen is natuurlijk niet verplicht. Gewoon gezellig luisteren  naar de muziek onder het genot 
van een drankje kan natuurlijk ook. Vooraf reserveren is niet verplicht maar geeft wel 

zekerheid. Hopelijk tot ziens op 27 november in de Einder 

 

Bestuur MFA De Einder 
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Muziekvereniging Juliana 
 
 

 
Concert Jeugdslagwerkgroep en Slagwerkgroep 

 

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

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

Jeugdslagwerkgroep en daarna de Slagwerkgroep optreden in De Einder.  

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

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

Besame Mucho kan het publiek weer genieten van veelzijdige slagwerkmuziek! 

Bij binnenkomst is het kunnen laten zien van een geldige QR-code verplicht. 

 

De Vrienden van Juliana Live 

 

Na de succesvolle eerste editie in 2019 brengt Muziekvereniging Juliana uit Someren-

Eind op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari 2022 een nieuwe uitvoering van De Vrienden 

van Juliana Live. Met als centraal thema “Toppers (back) in concert”, zullen het 

harmonieorkest, de slagwerkgroep en veel artiesten schitteren met populaire en 

herkenbare muziek. Locatie is wederom de bedrijfshal van Groentekwekerij Van den 

Einden aan de Nieuwendijk, die zal worden omgetoverd naar een sfeervolle feestarena.  

Vrijdag 28 januari is de zaal ingericht met alleen 250 zitplaatsen, speciaal voor het 

luisterpubliek. Zaterdag 29 januari zijn er alleen staanplaatsen. Kaarten kosten in de 

voorverkoop € 16,50 (excl. servicekosten). Deze zijn online te bestellen via de website van 

Muziekvereniging Juliana, www.muziekverenigingjuliana.nl. 

 

Het thema “Toppers (back) in concert” betreft niet de bekende zangers die onder die naam 

optreden, maar de muzikanten zelf. Na ongeveer anderhalf jaar van Coronabeperkingen 

hebben zij eindelijk weer een doel om naar toe te werken.  

En dat is er dan meteen een waarbij de lat extra hoog gelegd wordt. Een concert in een 

prachtige hal op een groot podium met professioneel licht en geluid, met een programma dat 

door het publiek van het begin tot het eind meegezongen kan worden. Met een scala aan 

muziekstijlen gaat het orkest laten zien welke omslag de harmoniemuziek in de afgelopen 

jaren gemaakt heeft. De slagwerkgroep zal de variatie in het programma compleet maken. 

Om de sfeer nóg verder te verhogen zal er ook nog een link gelegd worden met het 66-jarig 
jubileum van carnavalsvereniging De Plattevonder. Of te wel: gegarandeerde feeststemming! 

Bezoekers van de vorige editie waren lovend over de geweldige show, hetgeen voor de 

muzikanten en artiesten een extra stimulans is om ook nu weer het maximale er uit te halen. 

Reden genoeg dus om snel kaarten te reserveren! 

Volg het nieuws over dit evenement via Facebook en Instagram: Muziekfeesten Someren-

Eind. Heeft u vragen, stuur die dan via de mail naar 

kaartverkoop@muziekverenigingjuliana.nl 

 

Kijk voor de meest actuele informatie over de Muziekvereniging op Facebook, Instagram of 

op www.muziekverenigingjuliana.nl 

http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
mailto:kaartverkoop@muziekverenigingjuliana.nl
http://www.muziekverenigingjuliana.nl/
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Hallo allemaal,                                                                                               

   

 

Hierbij nieuws van de KBO 

 

Allereerst wat wordt er allemaal georganiseerd: 

 
 Wekelijks: 

 * wandelen – iedere woensdag van 10.00 uur tot 11.15 uur 

 * jeu de boules – iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur 

* kienen – iedere 2e maandag van de maand  

 * koersbal – donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur 

 

 

Verder kunnen jullie iedere donderdag om 12.00 uur een warme 

maaltijd gebruiken in het Gemeenschapshuis. Hier wordt er door 

vrijwilligers alles aan gedaan om er een gezellig etentje van te 
maken. En met een groep eten is toch gezelliger als alleen. Voor 

opgave en de kosten kunt u contact opnemen met Marie Jose v.d. 

Linden; tel. 491993. 

 

 

Wat staat erop het programma: 

Op 9 november vindt er vanaf 13.30 uur een voorlichtingsmiddag plaats in De Einder. De 

thema’s zijn: wens-ambulance en Home Instead. De wens-ambulance kan dan bezichtigd 

worden en natuurlijk kunnener allerlei vragen gesteld worden. 

Home Instead is een thuisservice/zorginstelling, waarbij wordt gekeken hoe mensen zo lang 

mogelijk en prettig mogelijk thuis kunnen blijven.  
Bent u geen lid, dan bent u natuurlijk toch van harte welkom. De middag is gratis en voor een 

kopje koffie wordt gezorgd. U dient wel in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. 

Opgave bij Marij Klinckenberg; tel. 494687. 

 

 

Wist u dat op de site KBO Someren-Eind foto’s staan van diverse 

georganiseerde evenementen. Heeft u nog foto’s die we hierbij kunnen 

zetten, geeft dit dan door aan Nico v.d. Broek. 

 

Wilt u lid worden van de KBO, dan kunt u zich opgeven bij Henk 
Schroijen; tel. 06 244 07360. De contributie  is momenteel € 20,00 per 

persoon voor een heel jaar. Ook kunt u bij Henk Schroijen een 

afmelding of verhuizing doorgeven. 

 

 

Zoals u weet kunnen we niet functioneren zonder goed bestuur. Wij zijn dan ook op zoek naar 

een nieuw bestuurslid met ingang van maart 2022. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Nico  

v.d. Broek; tel. 492887. 

 

 

KBO Someren-Eind 
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CV DE PLATTEVONDER BESTAAT 66 JAAR! 

En dat gaan we vieren. We nodigen iedereen van harte uit op 

ons jubileumfeest/prinsenbal op vrijdag 12 november a.s. Houd 

onze Social Media in de gaten voor de laatste info hierover. 

 

DINSDAG 2 NOVEMBER ALGEMENE VERGADERING 

Graag nodigen wij iedereen uit voor de Algemene Vergadering van CV De Plattevonder op 

dinsdag 2 november a.s. Deze vergadering wordt gehouden in zaal Jan van Tieskes aan de 

Nieuwendijk te Someren-Eind en begint om 20.00 uur. Alle buurtschappen en groeperingen 

worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de vergadering wordt o.a. 

het programma van het komende carnavalsseizoen uitgereikt. 
 

VRIJDAG 5 NOVEMBER ONDER-ONSJE 

Op vrijdag 5 november a.s. houdt carnavalsvereniging De Plattevonder het Onder-Onsje. 

Deze avond is speciaal bedoeld om jubilarissen in het zonnetje te zetten, nieuwe leden te 

installeren en om afscheid te nemen van leden. De avond begint om 20.00 uur in zaal Jan van 

Tieskes. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.  

 

 

DONDERDAG 11 NOVEMBER OPENING 

CARNAVAL IN SOMEREN-HEIDE 

Bij onze buren in Someren- Heide wordt het 

carnavalsseizoen gestart. Diverse carnavalsverenigingen zijn 

uitgenodigd en iedereen is welkom. Samen gaan we knallend 

het nieuwe carnavalsseizoen in!  

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 12 NOVEMBER JUBILEUMFEEST EN PRINSENBAL  

Graag nodigen wij iedereen uit op ons jubileumfeest op vrijdag 12 november a.s. We starten 

om 19:00 uur en gedurende de avond wordt onze jubileumprins bekend gemaakt. Iedereen is 

van harte welkom!  

 

Een receptie zonder handen schudden en cadeaus uitreiken. Uit jouw aanwezigheid laat je 

jouw felicitaties al blijken.  

 

We volgen de geldende RIVM richtlijnen: 

- Corona toegangsbewijs 

- Sluiting om 00:00 uur  
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UITNODIGING JUBILEUMFEEST EN PRINSENBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOENSDAG 17 NOVEMBER KAARTVERKOOP ♀ EN ♂ ZITTINGEN 

Op woensdag 17 november vanaf 20:00 uur kun je kaartjes bestellen voor de heren- en 
dameszitting (zie uitgebreide info). 

 

ZONDAG 21 NOVEMBER JEUGDPRINSENBAL  

Op zondag 21 november om 14.00 uur wordt in gemeenschapshuis De Einder het 

Jeugdprinsenbal gehouden. Wie worden de nieuwe Jeugdprins(es) en Jeugdvorst(in)? Het 

wordt weer spannend!  

Na de bekendmaking volgt een gezellige middag met de jeugdhoogheden en hun jeugdraad 

van 11. Ook benieuwd naar de opvolgers van Jeugdprinses Fenna en Jeugdvorstin Saske? 

Kom dan op zondag 21 november naar De Einder. 

  

ZATERDAG 27 NOVEMBER PRINSENTREFFEN 

Op zaterdag 27 november organiseert CV De Keijepoal het Prinsentreffen voor dit jaar. Op 

deze avond komen alle carnavalsverenigingen uit groot Someren bij elkaar om er samen een 

gezellige avond van te maken. Iedereen is van harte welkom. Heb je zin in een gezellig 

avondje uit? Kom dan naar de Hei op 27 november a.s. Aanvang 20.30 uur.  
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HEREN EN DAMESZITTING CV DE 

PLATTEVONDER 
 

Een avondje alleen met de mannen erop uit om bier te drinken en slap te zeveren? Of een échte 
ongedwongen ‘girls night out’ ervaren lekker met de meiden? Wees er dan op tijd bij en koop je 

kaarten voor de 1e editie van de Heren & Dames zitting van CV de Plattevonder! 
 

Zorg dat je een van de eerste bellers bent op woensdag 17 november vanaf 20:00 uur en haal die 
kaartjes in huis! Tickets kosten €55,- (All-in) en er zijn er maar 100 beschikbaar per avond en 

niemand krijgt voorrang op tickets!* Let op! Per telefoontje maximaal 8 tickets. 
 

BELANGRIJKE DATUMS DUS VOOR IN DE AGENDA: 
Woensdag 17 november:  Kaartverkoop herenzitting & dameszitting 
Vrijdag 10 december 2021:  Herenzitting 
Zaterdag 11 december 2021:  Dameszitting 

 
*Lieve aanstaande jubileumprins van CV de Plattevonder, voor deze activiteit moet ook jij gewoon kaartjes kopen dus hou hier rekening mee.  
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de tijd 
 

 

de tijd verglijdt, de tijd verwoest 

de tijd bijt door of houdt zich koest 

kleurrijk of flets als tinten grijs 

geeft niks cadeau, tijd geeft niks prijs 

 

van een enkel lot hooguit een glimp 

een leven stopt, tijd geeft geen krimp 

tijd vist en vangt je in zijn net 

tijd is een klootzak tot en met 

 
maar er is altijd nog dat stukje tijd 

waar niemand aan kan komen 

dat kleine stukje van ons twee  

om fijn bij weg te dromen 

 

die duinpan, dat verlaten strand 

je geur van zweet en zonnebrand 

jij bij mij achter op de fiets 

de maan, je hand en verder niets 

 
onderweg naar nergens heen 

jij eventjes voor mij alleen 

een blik vol lust voor je me kust 

ons even van geen tijd bewust 

 

het hier en nu heel even kwijt 

in opperste onstuimigheid  

om je later heerlijk voor te schamen 

dat stukje tijd, dat van ons samen 
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BEDANK JE MANTELZORGER 
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Onderhoudswerkzaamheden aan het dak van het voormalig klooster Nieuwendijk 30A t/m 34B.  
 
Start werkzaamheden: Op maandag 25-10-2021 zullen de werkzaamheden aanvangen omstreeks 
07.30 uur. De geplande einddatum is dinsdag 30-11-2021. 
Daardoor kan de auto niet geparkeerd worden op onderstaande plaatsen. 

 


