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Nummer 11 

December 2021

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 16 december. 

Daarna 20 januari 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 
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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 

         

 

KERSTMIS  

Vrijdag 24 december  Kerstavond  H. mis om 17.00 uur 

Zaterdag 25 december 1e Kerstdag  geen H. mis 

Zondag 26 december  2e Kerstdag  H. mis om 11.00 uur 

  

NIEUWJAARSDAG 

Zaterdag 1 januari  H. mis om 11.00 uur. 

  

DOPEN IN SOMEREN-EIND 

Op zondagmiddag 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 

 

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. 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

Zin in een creatief avondje ? 

 

 

Op vrijdagavond 10 december om 19.30 uur is er een avondje creatief “stippen” in de Einder.   

 

Margo vd Eijnde en Andrea van Bommel zullen deze stiptechniek uitleggen en begeleiden.  

Er worden twee schaaltjes gedecoreerd naar eigen smaak of ontwerp.  

Inschrijven/opgeven kan in de Einder bij Marie-Jose vd Linden.  

Kosten€ 7,50 p.p. dat is inclusief materiaal en een kop koffie met iets lekkers.  

Maximaal 25 personen. 

 

Activiteitengroep De Einder 

 



4 

 

 

 

De 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) 

 

Spannende tijd 

In deze tijd is het best spannend. Niet alle activiteiten kunnen doorgang vinden door de 

Corona soms omdat het niet mag, soms omdat het beter is van niet. Hou zelf goed de 

activiteiten in de gaten. 

Iedereen probeert vanuit zijn eigen beleving het vooral goed te doen.  

Op het moment van dit schrijven rijzen de coronacijfers de pan uit, vooral ook in gemeente 

Someren.  

Let op uzelf en op uw naasten, hopelijk kunnen we dit ook samen aan! 

 

Training: Mannen kunnen niet voelen! 

De vrijheid om te zijn wie je bent. 

Misschien kreeg je het mee van je vader, of zag je het in je omgeving. Een man is stoer en 

sterk. Die toont zijn emoties niet. Als hij verdrietig is, ‘moet ie niet zo janken’. Als hij 

euforisch is, ‘moet ie niet zo blij doen’. Maar de tijd verandert, mannen mogen ook voelen en 

zullen dat meer en meer gaan laten zien. Maar hoe doe je dat nou, als man open, kwetsbaar en 

tegelijkertijd krachtig zijn? 

Op  vrijdagmiddag 21 januari wordt een vrijblijvende informatiebijeenkomst gehouden 

voor mannen die mogelijk interesse in deze training hebben.  

Locatie is het Inspiratielab in Someren van 16.00 tot 17.30 uur.   

Voor meer info en data voor de training zie https://dapperemannen.nl/groepstraining/ 

 

 

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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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: 

• Bart de Groot lijsttrekker van de Gemeenschapslijst  

• Begroting 2022 Gemeente Someren 

• CPO 

• Verkiezingscampagne 2022 

• Vergaderkalender 2022 

                                                    

Bart de Groot lijsttrekker van de Gemeenschapslijst  

Tijdens de achterbanvergadering van dinsdag 9 

november 2021 is Bart de Groot (45) unaniem als 

lijsttrekker van de Gemeenschapslijst verkozen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Bart is zeker geen onbekende binnen de Somerense 

gemeenschap en politiek. hij is al meer dan 15 jaar 

raadslid voor de  Gemeenschapslijst waarvan 7 jaar als 

fractievoorzitter. De Gemeenschapslijst is trots op haar 

lijsttrekker. Barts betrokkenheid binnen de Somerense 

gemeenschap is bijzonder groot, hij is een 

volksvertegenwoordiger pur sang, denkt in het algemeen 

belang,  en laat zijn stem horen voor alle inwoners van 

Someren, Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide.  

Tijdens de verkiezingen van 2006, 2010, 2014 en 2018 

werd Bart altijd met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. De laatste 2x wist hij 

zelfs op eigen kracht, vanaf een niet-verkiesbare 10e plek, een plaats in de gemeenteraad te 

bemachtigen. Bij de komende verkiezingen  gaat hij als lijsttrekker vanaf de eerste plaats 

meedoen.  

Hij woont met zijn kinderen in Someren-Eind, is weduwnaar,  en zelfstandig ondernemer. 

Naast de Gemeenschapslijst is hij erg actief in de samenleving. Verbonden aan vele 

verenigingen, activiteiten en evenementen. Hij is voorzitter van voetbalclub SSE, actief 

betrokken bij carnavalsvereniging De Plattevonder, initiatiefnemer van de Pastorie en lid van 

de Kermiswerkgroep.  Bart is altijd bereid te helpen bij diverse activiteiten die georganiseerd 

worden in de gemeente Someren. Met zijn creatieve ideeën en grote netwerk is hij de 

kartrekker bij tal van initiatieven. Hij weet zowel jongeren als ouderen te enthousiasmeren en 

motiveren om samen met hem ergens de schouders onder te zetten. Gemakkelijk benaderbaar 

en altijd bereid om te luisteren en te helpen. Kortom een echte traditionele 

volksvertegenwoordiger. 

Bart en het bestuur gaan gezamenlijk de kieslijst verder invullen. Daarna gaan zij, met de vele 

honderden retour gekomen enquêtes, aan de slag met het samenstellen van het 

verkiezingsprogramma 2022.  

De Gemeenschapslijst gaat met Bart de Groot als lijsttrekker trots en vol vertrouwen het 60 

jarig bestaan én de komende gemeenteraadsverkiezingen tegemoet: Gewoon Doen! 
 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Begroting 2022 Gemeente Someren  

Zoals afgesproken: OZB-verlaging! 

In 2020 moesten we een lastige keuze 

maken. Maar ook voor lastige keuzes 

loopt de Gemeenschapslijst niet weg. Het 

Rijk bleef de kleine gemeenten korten op 

de rijksbijdrage. Te weinig geld, voor te 

veel taken. Daardoor moesten we óf 

bepaalde voorzieningen (bijv. zwembad, 

Siris, bibliotheek, Gemeenschapshuizen, 

verenigingen) wegbezuinigen, óf de OZB 

verhogen. De Gemeenschapslijst koos 

voor het laatste, een lastige keuze, maar 

met de afspraak dat deze beslissing teruggedraaid zou worden, zo gauw het kon. Dit jaar kon 

het direct! Daarom is de OZB nu weer verlaagd en wordt de verhoging van vorig jaar 

terugbetaald. Achteraf de beste keuze die we vorig jaar konden maken! We zijn er trots op! 

 

Buitengebied 

Eeuwenlang het domein van natuur en agrariërs, maar meer en meer ook de plek voor andere 

activiteiten zoals toerisme, recreatie, horeca, burgers, bedrijven en duurzame energie. We zijn 

trots op onze boeren en natuur. De nieuwe activiteiten dienen wat de Gemeenschapslijst 

betreft nadrukkelijk rekening te houden met hen. Voor nu een pas op de plaats voor duurzame 

energie, maar als we er later weer mee aan de slag gaan dan zou de gemeente beter zelf 

kunnen gaan ontwikkelen. Zodat we onze inwoners er ook van kunnen laten profiteren in 

plaats van de commerciële bedrijven die hier hun zakken komen vullen.  

 

Bouwen voor toekomstbestendige kleine kernen 

De Gemeenschapslijst heeft ook weer het afgelopen jaar veelvuldig haar stem laten horen met 

betrekking tot de zorgen die er zijn over de toekomstige leefbaarheid in de kleine kernen. Er 

moet in die kleine kernen heel snel meer aanbod komen voor jongere mensen (met kinderen). 

Alleen dan blijven de essentiële zaken, zoals verenigingen, school, zorg en primaire 

boodschappen in een dorp bestaan. Daarmee behouden we leefbare en levensvatbare kleine 

kernen. Overlastgevend doorgaand verkeer en ook het geluidsscherm aan de A67 zijn vaak 

(te) lange trajecten, iets waar we als gemeente continue mee bezig moeten blijven. Het 

oplossen van wateroverlast en goede veilige fietsverbindingen tussen onze kernen en naar 

Asten hebben de hoogste prioriteit.  

 

Centrumvisie 

Onze hoofdkern Someren-Dorp behoeft op een ander gebied aandacht. Wat de 

Gemeenschapslijst betreft is het tijd voor actie! Lang genoeg gepraat en visies gemaakt. Je 

kunt het niet voor iedereen goed doen. Wat de Gemeenschapslijst betreft fixeren we ons op 

een compact, geconcentreerd en gecentreerd (autovrij)gebied rondom het Wilhelminaplein 

voor horeca en winkels. En bieden we voor de overige plekken alternatieven aan. Wat de 

Gemeenschapslijst betreft wordt het gebied tussen Varendonck College (LTS locatie) en  

 

http://www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl/
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Wilhelminaplein nadrukkelijk erbij betrokken. Uiteraard willen we onze nostalgische panden, 

karakteristieke wegen en laanstructuren niet verloren laten gaan..  

 

Communicatie en besturen 

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we meermaals aangegeven dat we meer dan ooit te 

voren signalen krijgen van ontevreden burgers maar ook ontevreden ambtenaren. Nergens in 

de regio staan procentueel zoveel vacatures open als in Someren. Veel ambtenaren vertrekken 

de laatste tijd naar een andere werkgever. En de ambtenaren die er nog wel zijn, krijgen de 

grote hoeveelheid werk gewoonweg niet gedaan. De stapels werk worden groter en groter. En 

dat resulteert weer in ontevreden burgers. Burgers voelen zich niet gehoord en moeten lang 

wachten op antwoorden. De Gemeenschapslijst heeft het college opgeroepen om daar anders 

mee om te gaan. En gebruik te maken van de dorps- en wijkraden met hun werkgroepen als 

verlengstuk en verbinder tussen burger en gemeente. Dit moet én kan beter, zij zijn geen 

concurrentie! Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de begroting €200000,- beschikbaar 

gesteld voor extra inhuur op Ruimtelijke Ordening. 

 

Handen uit de mouwen, schouders eronder en d’r tegenaan! 

Gewoon Doen! 

 

CPO 

Heel veel mensen vragen 

ons de laatste tijd of we 

uit kunnen leggen wat 

bouwen in CPO betekent. 

Gaan we Doen: 

 

Vroeger waren er ruwweg 

2 opties wanneer men 

graag een 

nieuwbouwwoning wilde: 

óf men kocht een stuk 

bouwgrond (van de 

gemeente) of men kocht 

een nieuwbouwwoning 

van een projectontwikkelaar. De eerste mogelijkheid kostte veel tijd en energie, maar kon 

men een voordeel halen omdat men meer of minder zelf kon doen en veel vrijheid had in de te 

maken keuzes bij het bouwen. 

Het echte voordeel kon men nog halen als men daadwerkelijk ook twee rechterhanden had, en 

veel zelf wilde doen. 

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning van de projectontwikkelaar waren de keuze 

mogelijkheden veel beperkter of nagenoeg nihil, maar kreeg men een (bijna) kant en klare 

woning opgeleverd. Voor eigen inbreng of eigen keuzes waren weinig mogelijkheden. Men 

betaalde daardoor meer, maar kreeg wel een keurig afgewerkte woning, met weinig omkijken 

naar de bouw. 
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Een fiks aantal jaren geleden (begin van deze eeuw) werden de eerste CPO projecten gestart. 

In Someren zo’n 12 jaar geleden in Someren-Heide. 

De afkorting CPO staat voor Collectief, Particulier Opdrachtgeverschap. Oftewel Samen met 

een groep toekomstige buren, in eigen beheer woningen bouwen. Waarin de groep 

gezamenlijk keuzes maakt voor bijvoorbeeld een architect, constructeur, adviseur en 

aannemer. Zelf actief mee bouwen is er niet bij, maar wel met elkaar bepaalde keuzes maken 

hoe iets eruit moet komen zien, of hoe ver de afwerking van de woningen gaat. Eigenlijk is 

bijna alles bespreekbaar. Het voordeel zit hem dan vooral in de schaalvergroting: Het is voor 

de prijs van een aannemer veel interessanter om bijvoorbeeld 20 woningen te bouwen in 

plaats van 20x 1 woning. 

 

Veel projectontwikkelaars zien de CPO-projecten als concurrentie. En bieden nu vaak ook 

CPO-projecten aan. Waarbij de kopers meer keuzemogelijkheden hebben. Maar in feite zijn 

dir geen CPO projecten. Je koopt een woning waarvan vooraf bekend is wie deze gaat 

tekenen, begeleiden en bouwen. De keuzemogelijkheden zitten hem dan vooral in de kleuren 

en afwerkingsstaat. Maar het is zeker geen “Samen bouwen in eigen beheer” 

 

En hoe gaat een echt CPO-project nu in zijn werk?  

Elke kern in Someren heeft dorps- en wijkraden. Die dorps- en wijkraden hebben een 

Werkgroep Wonen. Door middel van enquêtes en info-avonden inventariseren zij periodiek, 

voor de gemeente, waaraan de inwoners behoefte hebben op het gebied van 

woningen/bouwen? Bijv. tweekappers, Starterswoningen, vrijstaande woningen, 

appartementen, levensbestendige woningen, en ook bijvoorbeeld CPO. Als er dan ergens een 

uitbreidingsplan (of inbreidingsplan) komt, dan weet de gemeente hoe zij een goede 

verkaveling, met welk type woningen, toe kunnen passen. 

 

In Someren-Eind kwam uit die inventarisatie naar voren dat heel veel mensen In een CPO-

project zouden willen bouwen. Het eerste CPO-project van Someren-Eind. In Someren-Heide 

en Lierop zijn al verschillende CPO-projecten opgestart en afgerond. De Gemeente is ook 

enthousiast over deze manier van bouwen. Zo enthousiast dat zij de dorpsraad/Werkgroep 

Wonen liet weten dat heel deelgebied 1 van Uitbreidingswijk “de Goede Vaart” een CPO 

project mocht worden. 32 kavels in totaal. De werkgroep wonen kon daarmee aan de slag. 

Deze werkgroep is aan de slag gegaan met het CPO-project. Ze hebben de lokale media 

opgezocht en interviews gegeven over het CPO de Goede vaart. Veelvuldig de oproep gedaan 

in media en op social media om mensen te werven om deel te nemen aan dit CPO-project. En 

info –avonden gehouden voor geïnteresseerden. Uiteindelijk zijn er voldoende aanmeldingen 

gekomen en heeft zich een CPO-groep gevormd. Indien er teveel mensen zich melden om 

mee te doen zo’n CPO-project moet er geloot worden. Ook als bepaalde kavels erg gewild 

zijn. Als er niet genoeg aanmeldingen zijn, óf als de kavels goed verdeeld zijn hoeft er 
natuurlijk niet geloot te worden. Het is in elk geval heel belangrijk dat iedereen eenzelfde 

gelijke kans krijgt, om mee te doen aan het CPO project. Bij CPO de Goede Vaart is dat heel 

goed gegaan. Iedere deelnemer heeft een kavel die hij/zij graag wil, en er zijn er zelfs nog 3 

over. 

 

 

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


9 

 

 

 
Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 

 

 

Als de groep compleet is, wordt er een vereniging opgericht, men betaald daarvoor een paar 

honderd euro inleg geld, en kiest uit hun midden een bestuur. Het CPO-bestuur. En 

vervolgens gaat men aan de slag met de zaken die geregeld moeten worden. De werkgroep 

Wonen ondersteunt dan nog, maar het CPO neemt de taken van hen over. Bijvoorbeeld het 

aanstellen van een adviseur en met hem het schrijven van een plan van aanpak. Het kiezen 

van een architect, constructeur, aannemer en het aanvragen van de vergunningen. Op het 

moment dat men gaat starten met de bouw, gaat men dus “gezamenlijk bouwen, in eigen 

beheer”. 

 

In het Eindhovens Dagblad stond vorige week een stuk dat er grote onrust was ontstaan onder 

de deelnemers van het CPO-project de Goede Vaart. Het college van Burgemeester en 

Wethouders had positief gereageerd op het plan van aanpak van het CPO project. En volgens 

hen stonden nu alle lichten op groen om te starten met het CPO-project. En volgens hen 

betekende dat met het publiceren en verloten/toe wijzen van de 

kavels………………………………… 

…………………………. Tja, toen kwam er inderdaad onrust. Wat dat zou zomaar kunnen 

betekenen dat een groep mensen al 1,5 jaar bezig is met alle voorbereidingen (reclame maken, 

info-avonden houden, inleggeld betalen, vereniging oprichten, verenigingsbestuur aanstellen, 

adviseur aangesteld, plan van aanpak schrijven, etc, etc.) en dat zij dadelijk “hun” kavel 

moeten afstaan aan iemand die zich nu net meldt. 

 

Het lijkt erop dat het college de traditionele en originele CPO-bouw verward met de 

projectontwikkeling (wat volgens henzelf lijkt op CPO) van projectontwikkelaars……. Het 

kan namelijk in de echte CPO-bouw niet, dat er nog om kavels geloot moet gaan worden. 

Iedereen van de vereniging heeft al een kavel. Anders zaten ze niet in die vereniging! Alleen 

de kavels die over zijn zouden verloot kunnen worden.  

Bij een CPO project verloot men geen kavels. Wel moet er geloot worden mensen zich 

aanmelden voor het CPO-project. (tenminste als er teveel deelnemers zijn). Maar die verloting 

ligt dan helemaal aan het begin van het traject. In het geval van de Goede Vaart was dat in het 

najaar 2020. 

 

Hoe het nu verder loopt met CPO de Goede Vaart is op moment van schrijven nog niet te 

zeggen. Maar wij kunnen ons niet voorstellen dat het college niet terugkomt op haar besluit. 

Ze vergissen zich, of ze hebben het niet goed begrepen: Je kunt in een traditioneel CPO 

project niet loten om kavels! 

 

Wordt vervolgd! 

 

Verkiezingscampagne 2022 

Een heel belangrijk onderdeel van de voorbereidingen voor de verkiezingen is de 

volgordebepaling van de verkiesbare plaatsen van onze fractie.  

Dit zal gebeuren tijdens de Schaduwraadsvergadering van december. 
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mailto:gemeenschapslijst@chello.nl
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Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl 

gemeenschapslijst@chello.nl 

 

 

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. U kunt uw interesse tot 1 december 2021 

kenbaar te maken bij de voorzitter van onze partij Maurits Leesberg, tel. 06-54963904 

Voor informatie over de functies van raadslid en burgerlid kunt u terecht bij de huidige 

raadsleden en de voorzitter. Hun telefoonnummers staan onder deze pagina vermeld. 

 

Gemeenschapslijst is gestart met het traject naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 

2022. 

Een routekaart, draaiboek met een tal van activiteiten voor de komende maanden is hiervoor 

uitgestippeld. De onthulling van onze verkiezingsslogan, de huis aan huis 

verkiezingsvragenlijst en de verkiezing van onze lijsttrekker hebben we intussen achter ons 

liggen. De komende maanden kunt u dit nog van ons verwachten. 

- Bekendmaking van kieslijst en verkiesbare plaatsen 

- Presentatie van ons verkiezingsprogramma. 

 

We waren blij verrast over het aantal teruggestuurde enquêtes. Het overtrof alle 

verwachtingen. Zowel de digitale versie als de papieren versie. We verklappen het nog even 

niet maar we gaan een aantal goede Somerense doelen erg blij maken met een mooie 

bijdrage/. Hartelijk dank daarvoor! 

 

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 8 maart 2022.  Meer info volgt! 

 

Vergaderkalender Schaduwraad 2022 

Dinsdag 11 januari  Dinsdag 8 februari   Dinsdag 8 maart 

Dinsdag 5 april  Dinsdag 10 mei   Dinsdag 7 juni 

Dinsdag 5 juli   Dinsdag 13 september  Dinsdag 18 oktober 

Dinsdag 29 november 

   

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 7 

december en 12 januari telkens 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:                              Bart de Groot 06-22950343     Informatiebulletin december 2021 

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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GEEF OM ELKAAR 

GOED DOEN !  DOET GOED! 

 

Wij zijn sinds een aantal  jaren in december een inzamelpunt bij  de actie “samen voor de 

voedselbank” Het is helaas meer dan ooit nodig daarom hebben wij besloten dit jaar, uiteraard 

coronaproof,  weer in te gaan zamelen.  

Geen ver van mijn bed actie maar voor de mensen in Brabant die het moeilijk hebben.  

 

De inzamelactie is van dinsdag 07 december tot en met  zaterdag 18 december 2021. 

Inleverpunt is  AMBACHTEN 9 SOMEREN, ingang  zijde EXSSOM  

Inlevertijden : werkdagen in de avond van 18.30 tot 20.00 en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 

 

Wat mag je inleveren ? We vragen lang houdbare producten zoals koffie (voor filtermachines) 

thee, soep , rijst, pasta, pastasaus , zoet beleg en lang houdbare melk.  

Producten bij voorkeur niet in glas verpakt. 

 

Via supermarkt Attent Theo Bosch in Someren Eind kunnen ook pakketjes afgehaald of via 

ons besteld worden. Voor slechts 8 euro voor een basispakket met 9 producten steun je dan de 

voedselbank. 

 

DOEN JULLIE MEE? 

Met hartelijke groet, 

Ton Bennenbroek  

Toos Claessens   

toosclaessens@hotmail.com 

06-12853297 

 
 
 
 

 
Jammakerij De Pollepel 
 

Alweer ruim een jaar bezig te zijn op de Bongerd wil ik een ieder bedanken die er voor zorgd 

dat ik door kan werken met het maken van jam. 

Ook al zitten we in de corona tijd het fruit groeit even goed door. 

Daarom is er volop jam en honing. 

Gezien de december zijn er ook volop pakketten voor elke prijs. 

 

Openingstijden  Donderdag  van 12 tot 17 uur 

                            Vrijdag       van 10 tot 17 uur 

                            Zaterdag    van 10 tot 15 uur 

Of als we aanwezig zijn . 

 

Adres: Bongerd 6 Someren-Eind  

Tel: 0493-492143 

 

 

mailto:toosclaessens@hotmail.com
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Muziekvereniging Juliana 
 
 
 

 
 
 

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 Beste leden,  

 

 

 

De feestdagen komen eraan, en wij willen dan ook graag iedereen op de hoogte brengen van 

onze komende activiteiten mits corona het toe laat. 

 

Woensdag 15 december gaan we gezamenlijk kerststukjes maken in De Herd vanaf 9.30 uur. 

Voor een kopje koffie wordt natuurlijk gezorgd. 

Op de uitnodiging die u binnenkort ontvangt, kunt u zien wat u mee moet brengen.  

De kosten voor deze morgen zijn € 2,50 

 

Zaterdag 18 december houden wij onze Kerstviering. 

Deze zal gehouden worden bij zaal Velings.  

De aanvang is 11.30 uur tot 16.00 uur.  

Kosten hiervan zijn € 12,50 

 

Hiervoor bieden wij u een heerlijke brunch aan, 

wordt er voor entertainment gezorgd en is er een 

loterij. 

 

Ook hiervoor krijgt u binnenkort een uitnodiging. 
 

Wij willen ook mensen vragen die van een wandeling houden zich bij ons te melden. Op 

iedere woensdag vanaf 10 uur (vertrek de Einder) gaan we gezellig een uurtje wandelen en 

nagenieten met een kop koffie. Aanmelden hoeft niet, kom gewoon eens mee.  

Wilt u lid worden, dan kunt u zich opgeven bij Henk Schroyen Tel. 06-24407360 

 
                               
 

 

 

 

K.V.V.Someren-Eind 

  
 

 

Wij willen iedereen bedanken die  gestemd hebben op de RABO CLUBSUPPORT voor onze 

vereniging. Het heeft toch weer een mooi bedragje opgebracht. We kunnen weer extra 

aktiviteiten voor onze vereniging organiseren. 

 

Namens het bestuur en leden heel hartelijk dank. 

  

 
 
 
 
 

 



14 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

CV DE PLATTEVONDER BESTAAT 66 JAAR! 

En dat gaan we vieren. Ondanks de maatregelen gaan we er alles aan doen om ons 

jubileumjaar onvergetelijk te maken. Uiteraard altijd in goed overleg en volgens de geldende 

richtlijnen. Volg ons op de social media kanalen voor de laatste nieuwtjes. 

 

 

JUBILEUMLIED 

Ons jubileumlied staat op YouTube: https://youtu.be/CDdLHAhUjVI 

Of Google op CV De Plattevonder YouTube. 

 

9 DECEMBER KAARTVERKOOP ZANIKAVOND/MIDDAG 

Op donderdag 9 december start de kaartverkoop voor de zanikavond/-middag. De Zanikavond 

staat gepland op zaterdag 22 januari a.s. en de Zanikmiddag op zondag 23 januari. 

 

11 EN 12 DECEMBER DAMES/HERENZITTING 

De datum van de herenzitting is gewijzigd naar de zondag en beide zittingen zijn naar de 

middag geschoven. Houd onze Social Media in de gaten voor de laatste updates. 

 

 

 

Email:  info@cvdeplattevonder.nl

Internet:  www.cvdeplattevonder.nl

Facebook:  CV de Plattevonder

Instagram:  @cvdeplattevonder en @jeugdcvdeplattevonder

Twitter:  @cvplattevonder

Snapchat:  cvplattevonder

about:blank
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PRINSENPAAR 2022: PRINS SJEF D’N 1e & PRINSES RIANNE 

 

Tot groot enthousiasme van alle Rotten en Rottinnen zijn op vrijdag 12 november jl. Prins 

Sjef d’n 1e & Prinses Rianne onthuld als jubileumprinsenpaar van CV De Plattevonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjef Wijnen is samen met zijn Prinses Rianne Maas het 65e prinsenpaar van 

Carnavalsvereniging De Plattevonder.  

 

Prins Sjef is 49 jaar oud en geboren in het Vaartje. Het prinsenpaar woont samen in de Van 

den Eijndelaan in buurtvereniging Het Havenoord en Sjef heeft een zoon, Jelle (19).  

 

Doordeweeks gaat de meeste vrije tijd van Sjef zitten in het werken bij Strukton en Rianne 

werkt bij ASML.  

 

Zijn hobby’s zijn:  

 

• Muziek, muziek en nog ‘s muziek; Sjef speelt trompet en daarnaast schrijft hij graag muziek 

voor o.a. de Einder Muzikanten, waar hij 30 jaar lid van is geweest.  

 

• Bestuurslid van Muziekvereniging Juliana • Het bedenken en organiseren van evenementen 

in Someren-Eind; Vrienden van Juliana Live, Maestro en Muziekfeesten  

 

• Lid van Tennis Vereniging Someren-Eind • Hij heeft ook een wielrenfiets en mountainbike 

(in de garage hangen).  

 

De lijfspreuk van Prins Sjef 1e luidt: 

 

Trots om di jubileumjaar als Prinsenpaar te màge belèvè, dus gaan we samen met jullie 

gruwelijk veul gas geve! Alaaf!! 
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