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Nummer 2 

Februari 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 17 februari. 

Daarna 24 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 

 

 

 

kleine wijziging data inleveren kopie 2022: 

 

17 februari – 24 maart – 21 april – 12 mei – 23 juni 

21 juli – 22 september – 20 oktober – 17 november – 15 december 

 

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 

         

 

Dopen in Someren-Eind 

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 

 

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 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.rkfranciscus.nl/
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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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Hallo allemaal,  

 

 

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2022. Laten we hopen dat we dit jaar het een en 

ander kunnen organiseren voor al onze leden. Hierover zullen wij u tijdig berichten. Wel 

ontvingen wij onderstaand bericht.  

 

Uitbreiding Stoelyoga 55+ wegens groot succes 

De lessen stoelyoga in Asten en Someren blijken een succes. Dat blijkt uit het 

animo van het afgelopen half jaar. 

Deze vorm van yoga is een rustige bewegingsvorm en daardoor voor iedereen 

haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. 

Omdat er veel animo voor is, gaat Onis Welzijn deze lessen vaker en op andere 

locaties geven. 

 

Stoelyoga is voor iedereen 

Stoelyoga zit in de lift. Tijdens de les voer je milde yogahoudingen uit op een 

stoel. 

Het maakt niet alleen het lichaam fitter. Je leert ook lichaamsgrenzen accepteren. 

En door meditatieoefeningen is het ook goed voor de ontspanning en acceptatie. 

Zeker nu is het belangrijk om in beweging te blijven! Voldoende bewegen kan 

helpen om je immuunsysteem zo sterk mogelijk te houden, en dat is belangrijk om 

corona te kunnen verslaan. 

 

Kom dus meedoen met stoelyoga. Natuurlijk doen we dit zo veilig mogelijk en 

houden we ons aan de geldende maatregelen.Ook tijdens het bewegen houden we 

1,5 m afstand. 

 

Extra lessen – extra locaties 

Vanaf volgend jaar starten we met de volgende extra lessen. 

Someren-Eind:  maandag van 13:00 tot 14:00 uur 

 

De lessen worden door dezelfde enthousiaste yogadocente, Lotte Mennen, 

gegeven. 

 

Meedoen? Vragen? 

Geef je naam, adres en telefoonnummer en mailadres door aan Ria Kandelaars 

r.kandelaars@oniswelzijn.nl of 06-38266670. 

 

 

Bestuur KBO Someren-Eind 

 

 

 

 

about:blank
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De Dorpsondersteuner 

 
 

5 jaar Dorpsondersteuner 

 

Op 1 februari 2017 ben ik gestart als Dorpsondersteuner in Someren-Eind. Op dat moment 

was de functie dorpsondersteuner vrij nieuw. In Someren-Heide en Lierop waren er wel al 

dorpsondersteuners en in Someren-Dorp pas een half jaar na Someren-Eind. Samen met de 

andere dorpsondersteuners en de Dorpsraad heb ik de functie vorm gegeven.  

 

We hebben een gezamenlijke visie geschreven waar we met regelmaat op terug kunnen 

pakken. Soms ook nodig omdat we bij heel diverse vragen en situaties betrokken kunnen zijn 

en dan door de bomen het bos niet meer kunnen zien.  

 

Er zijn verschillen in hoe de dorpsondersteuner in ieder dorp werkt. En dat mag ook. Want 

ieder dorp is anders! De dorpskernen kennen meer onderlinge samenhang, vaak kan er een 

verbinding gelegd worden via ons-kent-ons. Dit geldt zeker ook voor Someren-Eind.  

 

Wat doet de dorpsondersteuner nu eigenlijk?  

Ze ondersteunt mensen bij hun vragen. Zij signaleert ook zelf vragen door vaak tussen de 

mensen aanwezig te zijn. Soms krijgt zij door haar nabijheid snel signalen door van derden, 

zoals organisaties of individuele mensen uit de buurt. Waar mensen zelf de weg weten naar 

voorzieningen is dat de kortste route. En soms is deze route aangeven al een voldoende 

antwoord op de vraag.  

 

De dorpsondersteuner brengt een vraag of situatie helder in beeld. De dorpsondersteuner 

maakt lijnen korter en legt verbindingen. Denk hierbij aan Verenigingen, het Eetpunt, Onis 

Welzijn, Thuiszorg, Woningbouw, Gemeente, Politie of bijvoorbeeld Buurtbemiddeling. 

Hiermee ondersteunt ze vragers in hun weg naar zorg of ondersteuning. 

 

De dorpsondersteuner werkt aan leefbaarheid. 

Ze ziet wat er leeft in het dorp, wat er nodig is én welke kansen er liggen. Zij onderzoekt de 

situatie waardoor helder wordt wat er speelt en wat er nodig is. Ze vormt een verbinding 

tussen relevante partijen. De dorpsondersteuner stimuleert de leefbaarheid door op thema’s 

die spelen in het dorp mensen te activeren en bij elkaar te brengen waardoor deze mensen zelf 

actief worden. Zij zet niet zelf activiteiten op maar jaagt aan en blijft slechts op afstand 

betrokken. 

 

De dorpsondersteuner is zichtbaar, vindbaar, benaderbaar, bekend, betrouwbaar en dichtbij. 

Zij heeft een breed netwerk, kent de lokale situatie en werkt samen, is in staat om mensen bij 

elkaar te brengen. 

 

Dit was een kijkje in de keuken van mijn werk. 

 

Groet,  

Cindy Manders-Peeters 

Dorpsondersteuner Someren-Eind 

 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

about:blank
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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: 

• De volledige kieslijst van de Gemeenschapslijst 2022 

• Nieuwjaarsgroet en afvalkalender 2022 

• OZB verlaagd 

• Grondaankoop in Lierop 

• De wolf in Someren 

• Windmolens in de Diepenhoek 

• Verkiezingsprogramma 2022 

• Vergaderkalender Schaduwraad 2022 

 

De volledige kieslijst van de Gemeenschapslijst 2022 

Eerder presenteerden wij al de top 12 van onze kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

maart. Verheugd en met trots presenteren wij nu onze volledige kieslijst; een mooie mix van 

jong en oud, man en vrouw, allemaal zeer betrokken mensen uit de diverse kernen. Met deze 

mooie club mensen gaan wij met veel enthousiasme de verkiezingen op 16 maart tegemoet! 
 

1. Bart de Groot         Someren-Eind 26. Jack van Leuken Someren-Eind 

2. Stef Kornuijt Lierop 27. Marloes van den Berg Someren 

3. Annelieke Huijerjans Someren-Eind 28. Jan Altena Someren-Eind 

4. Daan Velings Someren-Eind 29. Ton van Schalen Lierop 

5. Jan Adriaans Someren-Eind 30. Roel Smits Someren-Heide 

6. Tessa Raijmakers-Vestjens Someren-Eind 31. Toos Claessens Someren 

7. Ralf van Bommel Someren 32. Simon van de Moosdijk Someren-Eind 

8. Marc Sanders Someren 33. Eline van Lieshout-Schoolmeesters Lierop 

9. Patria Buis-Iven Someren-Eind 34. Adriek de Man Someren-Eind 

10. Guido Schoolmeesters Someren-Eind 35. Ingrid Kuijpers Someren 

11. Paul Sanders Lierop 36. Maria Verrijt-Vermeulen Someren-Eind 

12. Jos Feijen Someren 37. Marijke van Mill Lierop 

13. Guus Berkers Lierop 38. Frank van den Boomen Someren-Eind 

14. Sjef Wijnen  Someren-Eind 39. Michael Thijs Someren 

15. Anna Karkut Someren 40. Nico van den Broek Someren-Eind 

16. Marion Maas-Maas Someren-Eind 41. John Smits Lierop 

17. Riky Peeters-van der Schouw Lierop 42. Anja van Meijl-Hurkmans Someren-Eind 

18. José Kluijtmans-Verdonschot Someren-Eind 43. Heidy Couwenberg Someren 

19. Wiljan Raijmakers Someren 44. Noud Peeters Someren-Eind 

20. Michiel Vereijken Someren-Eind 45. Hans van de Ven Someren 

21. Stefan Adriaans Lierop 46. Jan Briels Someren-Eind 

22. Tonny van Gemert-Kuijpers Someren-Eind 47. Albert Kruijf  Someren 

23. Céleste Hellendoorn Someren 48. Riky Lammers-Tomassen  Someren-Eind 

24. Giel Toonders Someren-Eind 49. Maurits Leesberg Someren-Eind 

25. Robin Verstappen  Lierop 50. Wilma Swinkels-de Leeuw Someren-Eind  

../../../../Gebruiker/AppData/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WR1I2U60/Www.gemeenschapslijstsomeren-eind.nl
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Nieuwjaarsgroet en afvalkalender 2022 

In de laatste week van het jaar 2021 

hebben vrijwilligers van de 

Gemeenschapslijst alle burgers van 

Someren, huis aan huis, een 

nieuwjaarsgroet gebracht. De 

nieuwjaarsgroet is tevens de papieren 

afvalkalender 2022 van de hele gemeente 

Someren. U heeft deze bij u op de mat 

kunnen aantreffen. 

 

De Gemeenschapslijst weet dat er veel 

behoefte is aan deze papieren 

afvalkalender. Drie jaar geleden staken wij 

ook de handen uit de mouwen toen de 

gemeente ervoor koos om geen papieren 

afvalkalender meer uit te brengen. Als 

reactie daarop hebben we toen zelf 

duizenden afvalkalenders laten drukken en 

verspreid bij alle supermarkten. Dat werd 

erg gewaardeerd.  

 

Nadat de data van de digitale kalender op 9 december door de afvalinzamelaar Blink 

gepubliceerd zijn, is de Gemeenschapslijst direct weer aan de slag gegaan met het ontwerpen 

van een nieuwe nieuwsjaarsgroet/afvalkalender. Dit jaar hebben we deze bij alle inwoners van 

Someren thuisbezorgd. 

 

Als extraatje treft men op deze afvalkalender 2022 in geel ook nog de data van de 

maandelijkse achterbanvergaderingen aan en in paars de gemeenteraadsverkiezingen op 16 

maart 2022.   

 

Mocht u de afvalkalender nu onverhoopt niet ontvangen hebben, laat het ons dan gerust 

weten. Wij komen deze graag nog bezorgen.    

 

OZB verlaagd 

Zoals wij al eerder gecommuniceerd hebben, hebben we de lastige keuze om de OZB in 2021 

te verhogen weer terug kunnen draaien en is de OZB voor 2022 weer verlaagd. De verhoging 

van vorig jaar wordt tevens terugbetaald.  

 

De nieuwe tarieven zijn inmiddels doorberekend en de vaststelling hiervan, zal in de 

gemeenteraadsvergadering op 27 januari als hamerstuk afgedaan worden. 
______________________________________________________________________
Voor reacties:                             Bart de Groot 06-22950343         Informatiebulletin februari 2022 

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    
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De nieuwe tarieven zien er als volgt uit: 
 Definitief tarief OZB 2022  

woningen  0,1031%  

niet woningen  0,1620%  

gebruikers  0,1282%  

 

Ter indicatie laten we ook graag de financiële gevolgen bij verschillende waarden van 

woningen zien: 

Waarde woning  OZB 2021  OZB 2022  Verschil  

€ 150.000  € 183  € 155  € -29  

€ 200.000  € 244  € 206  € -38  

€ 250.000  € 305  € 258  € -48  

€ 300.000  € 366  € 309  € -57  

€ 400.000  € 488  € 412  € -76  

€ 500.000  € 611  € 515  € -95  

 

Grondaankoop in Lierop 

In de gemeenteraadsvergadering van januari wordt de grondaankoop van een perceel in 

Lierop behandeld. Het betreft een perceel tussen het Berkeindje en de Vaarsehoefweg.  

 

De Gemeenschapslijst is erg verheugd met de aankoop van dit perceel. Bouwen in de kleine 

kernen is zeer welkom en belangrijk (en vaart erachter ook!). Zeker om de leefbaarheid van 

onze mooie kernen op peil te houden. 

Het betreffende perceel is 29.395 m2 groot en gunstig gelegen ten 

opzichte van basisschool ’t Rendal, de A67. Het gebied ligt ook 

wat hoger, wat gunstig is in het kader van het voorkomen van 

mogelijke wateroverlast. Het perceel moet samen met een ander 

aan te kopen perceel ruimte gaan bieden aan 60 nieuwe woningen. 

Hiermee worden verdere stappen gezet om Lierop als kleine kern 

leefbaar te houden. Volgens ons een zeer belangrijke pijler op dit 

moment. 

In de commissievergadering van 12 januari hebben wij dan ook 

uitgesproken dat wij hopen dat het volgende college het belang 

van bouwen in de kleine kernen in zal blijven zien. Onzes inziens 

moet voorkomen worden dat het alsnog vele jaren langer gaat 

duren dan nodig is, voordat er gestart kan worden met bouwen.  

______________________________________________________________________
Voor reacties:                             Bart de Groot 06-22950343         Informatiebulletin februari 2022 

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 
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De wolf in Someren 

De afgelopen 1,5 jaar heeft de wolf 

zich in onze gemeente rustig 

gehouden. Het zal echter niemand 

onopgemerkt zijn gebleven dat de 

wolf op dit moment terug is binnen 

onze gemeentegrenzen. Met 

aangevallen, verwonde en gedode 

schapen en koeien tot gevolg. De 

wolf lijkt zich bovendien brutaler 

op te gaan stellen, nu hij ook in het 

zichtveld van mensen komt.  

 

De wolf is een beschermde 

diersoort. Om die reden mag men 

de wolf niet afschieten. Echter, in de commissievergadering van 12 januari heeft onze fractie 

uitgesproken dat wij ook niet willen wachten tot er nog meer dierlijke slachtoffers vallen. En 

dat het niet zo kan zijn dat onze burgers ’s avonds niet meer de straat op durven.  

 

Wanneer mensen of dieren een gevaar vormen voor andere mensen of dieren, dan moet daar 

actie op worden genomen. Daar ligt een grens. Wat de Gemeenschapslijst betreft, wordt er nu 

dan ook actie ondernomen. De Gemeenschapslijst heeft dit tijdens de commissievergadering 

Ruimte op 12 januari dan ook benadrukt. De fractie heeft het college – vooruitlopend op 

wetgeving – gevraagd naar het inzetten op het vangen van een overlast veroorzakende wolf, 

om deze uit te zetten op plekken waar de wolf beter past en meer ruimte heeft. 

 

Windmolens in de Diepenhoek 

De afgelopen weken hebben we verschillende gesprekken mogen voeren met bewoners van 

de Diepenhoek, waar inmiddels 5 windmolens gepland staan. De oorspronkelijke bedoeling 

was een sociaal windmolenpark, middels een coöperatieve gedachte. Waarbij de hele 

omgeving in meer of mindere mate tevreden zou worden gesteld middels een som 

compensatiegeld.  De omgeving van de windmolens kan op die manier gezamenlijk 

meeprofiteren.  

 

De werkelijkheid is echter helaas volstrekt anders gebleken. Initiatiefnemer Prowind wil de 

windmolens zo snel mogelijk plaatsen, ten koste van de omwonenden. Die worden, in 

tegenstelling tot wat de oorspronkelijke bedoeling was, afgescheept met… (bijna) niks. Er is 

vanzelfsprekend sprake van grote ontevredenheid. Wat de Gemeenschapslijst betreft gaat dit 

project op deze manier compleet verkeerd. Onze fractie heeft het college dan ook opgeroepen 

tot actie.  

 
______________________________________________________________________
Voor reacties:                             Bart de Groot 06-22950343         Informatiebulletin februari 2022 

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      
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Verkiezingsprogramma 2022 

 

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: op 16 maart van 

dit jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen 

plaats.  

 

 

Eerder presenteerden wij al onze verkiezingsslogan, onze lijsttrekker en hierboven treft u onze 

volledige kieslijst aan. 

 

Begin februari zullen wij ook ons verkiezingsprogramma presenteren. Bij het opstellen van 

ons verkiezingsprogramma hebben wij uiteraard gebruikgemaakt van de grote hoeveelheid 

input die wij gekregen hebben naar aanleiding van de enquêtes die wij door heel Someren 

verspreid hebben. Ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen komt uiteraard ook in de 

schaduwraadvergadering van 8 februari aan bod.  

 

Ook op social media zullen wij zeer actief bezig zijn met de verkiezingen en ons programma. 

Volg ons dus zeker op Facebook (Gemeenschapslijst) en Instagram (@degemeenschapslijst)! 

 

En ook vieren we dit jaar ons 60-jarig bestaan, een grote mijlpaal! De aftrap van het 60-jarig 

bestaan vindt plaats op onze schaduwraadvergadering van 8 maart 2022. 

 

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 8 februari en 8 maart telkens 

20:00 uur in Gemeenschapshuis de Einder, of digitaal. 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 februari 2022 

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      
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Beste dorpsgenoten  

 

 

 

Wat zullen we straks toch in moeten halen met het sociale treffen in het Eind. We hebben dan 

wel een mooi prinsenpaar, maar hoe carnaval er uit gaat zien is nog ongewis. Het komende 

weekend zou dan het muziekfestijn: Vrienden van Juliana live plaatsvinden, maar ook daar 

stak Corona een stokje voor.  

 

Je merkt dat de energie en moed weer wegvloeit bij velen, maar gelukkig hebben we altijd 

mensen die het hoofd omhoog houden en de borst vooruit. Het was dan ook mooi om te zien 

dat op een bijna warme oudejaarsdag de leden van de carnavalsvereniging oliebollen stonden 

te bakken. Het ging niet zo vlotjes, maar dan hadden de mensen in de rij ook extra tijd voor 

een praatje.  

 

Namens de dorpsraad ben ik dan ook blij om bij het kermis comité te mogen horen. Vorige 

jaar waagde deze commissie een poging met het organiseren van de dag: Onder de Beuk. 

Helaas net niet gelukt vanwege onze bekende vijand, maar dit jaar wagen we opnieuw een 

poging en dan wel op Kermis zondag.  

 

De kermis staat gepland voor 24 tot en met 27 juni en we willen op het Einderplein en in de 

tuin van de pastorie gezelligheid en plezier voor jong en oud. Omdat de pastorie toch niet 

verhuurd kan worden tijdens de kermis komt dit prima uit.   

 

Met een aantal enthousiastelingen uit Someren Eind zijn we aan de slag om de kermis op te 

leuken naar iets waarnaar we uitkijken. Gewoon om elkaar te zien, samen te feesten, oude 

koeien uit de sloot te halen, te praten over verkiezingsuitslagen (van dan alweer een paar 

maanden daarvoor) of hoe de carnaval was met Hemelvaart op Pinksteren.  

 

Het doel is om het samen te doen, dit onder het motto: “samen bouwen en samen vieren”. 

Zodat iedereen er een bijdrage aan kan leveren, maar er ook een graantje van kan meepikken.  

 

Namens de collega’s van het kermis comité, maar zeker ook namens de dorpsraad wil ik 

iedereen uit nodigen om weer energie in het dorp te krijgen. Dus heb je nog een bruisend idee, 

(voor het kermisweekend) of wil je een bijdrage leveren aan het Someren Eind van de 

toekomst: Bel even en wij komen op bezoek om jou inbreng op te halen.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Twan van de Moosdijk  

 

tmoosdijk@gmail.com  

06 15851858 
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PRINS SJEF d'n 1e EN PRINSES RIANNE 
 

OOK IN CARNAVALSSEIZOEN 2022-2023 

PRINSENPAAR VAN CARNAVALS-VERENIGING DE PLATTEVONDER 

 

Na een fantastische onthulling in november 

afgelopen jaar waren we helemaal klaar voor een 

prachtig jubileumjaar met een super 

jubileumprogramma.  

Maar jammer genoeg kwamen al snel striktere 

Corona-maatregelen, die nog steeds gelden en 

helaas is ook vandaag de dag het perspectief op 

versoepeling nog steeds onzeker.  

Dit alles heeft een groot effect gehad op ons 

carnavalsseizoen en ook ons Prinsenpaar heeft 

daardoor niet de mooie periode vanaf november 

kunnen genieten die we wel vooraf hadden bedacht.  

Om die reden is de keuze gemaakt dat prins Sjef d'n 

1e en prinses Rianne ook volgend seizoen onze 

hoogheden zullen zijn. Een keuze waar wij als 

vereniging heel blij mee zijn. 

 

Dus ons glas is nog altijd halfvol! Hou die hendjes maar de lucht in, zet je paard in de gang, 

de sanseveria voor het raam en doe een atje voor de sfeer want: Roed, geel of greun. Op de 

Plattevonder is tijdens carnaval altijd wat te doen! 

 

We zullen doorgaan, want niet samen dat is apart... 

 

GESLAAGDE OLIEBOLLENVERKOOP EN KERSTBOMENACTIE 

De raad van 11 wil iedereen bedanken voor de bijdrage aan de oliebollenverkoop en 

kerstbomenactie. Beiden waren zeer geslaagd. 

 

 

 


