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Nummer 3 

Maart 2022

 

 
      

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

Inleveren kopie volgende nummer uiterlijk 24 maart. 

Daarna 21 april, 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 

 

 

Advertenties  digitaal:  https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/sponsoren/ 
 

 

 

Wij danken de KVV voor hun Donatie. 

mailto:samenteind@gmail.com
http://www.someren-eind.nl/
https://someren-eind.nl/dorpsblad-samen-t-eind/sponsoren/
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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. 

De doopdata voor Someren-Eind zijn13 Maart en 10 April. In Mei wordt er niet gedoopt. 
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   

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
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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. 

 

 

 

 

 

Eind 2021 gaf Ricus Looijmans aan het lidmaatschap van de 

locatieraad Someren-Eind, m.i.v. 1 januari 2022, te gaan beëindigen.  

Tijdens de zaterdagavondviering van15 januari, werd hij door pastoor 

Steijaert, middels onderstaande toespraak, bedankt voor zijn inzet. 

 

 

 

 

Beste Ricus, 

Al lang voordat wij hier aantraden als bestuurslid en pastoor, was jij actief 

binnen de parochie. In 2002 al begon je als penningmeester van de parochie 

O.L.V. Tenhemelopneming in je geliefde Someren Eind als penningmeester. Een 

rol die jou goed paste, gezien je werkervaring. Altijd heb je je taken netjes 

uitgevoerd en goed op de 'Eindse kerkcenten' gepast. Het was dus wel even 

slikken, toen na de fusie alle geld in één grote 'parochiepot' gestort moest 

worden en er over elke grotere uitgave overleg gepleegd diende te worden.  

about:blank
about:blank
about:blank


4 

 

 

Maar je bent niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten en hebt je sterk 

gemaakt voor de parochianen in het Eind door mee te helpen de pastorie en de 

tuin een mooie maatschappelijke bestemming te geven maar vooral door het 

project van de kapel te initiëren. Door jouw vasthoudendheid en 

enthousiasme heb je uiteindelijk iedereen weten te overtuigen dat daar 

budget voor vrijgemaakt moest worden. 

Het was een krap budget, maar door vele vrijwilligers in te schakelen en 

bedrijven mee te laten denken, is het je -ondanks de dure tijden- toch gelukt om 

binnen dit budget al jullie wensen gerealiseerd te krijgen. 

Natuurlijk heb je dit samen met het hele bestuur gedaan, maar ik weet zeker 

dat het zonder jouw netwerk, juridische kennis en een beetje eigenwijsheid 

niet was gelukt! 

Je werk werd bekroond, toen de bisschop afgelopen jaar uiteindelijk de kapel 

hoogstpersoonlijk kwam inzegenen. Jammer, dat dat een bescheiden 

gelegenheid moest blijven. 

Ricus, nu je na bijna twintig jaar bestuurswerk mag terugkijken op het 

begeleiden van een fusie en het ondanks dat het vuur van de katholieke kerk 

binnen je dorp brandend hebt weten te houden, kun je trots en tevreden zijn 

en is het je gegund om je taken neer te leggen. 

We willen hierbij onze dank uitspreken voor jouw inzet voor 

De H.Franciscusparochie. Je bent een man met een mening en je schuwt ook niet 

om in discussie te gaan, maar dat laat je passie zien waarmee je de dingen voor 

'jouw mensen' wilt bereiken en daar hebben we echt veel waardering voor! 

We wensen jou nog vele goede jaren voor je werk en met je familie en ga vooral 

genieten van je 5 kleinkinderen in de tijd die je vrij krijgt. 

Al hopen we natuurlijk van harte dat je collega's nog altijd een beroep op je 

mogen blijven doen bij het klaarzetten van de stoelen voor de mis en het 

sjouwwerk voor de kerststal en dergelijke. 

Met oprechte dank, namens Kerkbestuur van  

H.Franciscusparochie Asten-Someren 

Pastoor Steijaert. 
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Hallo allemaal,  

 
 

 

We mogen weer en dus zijn we snel aan de slag gegaan om onze eerste 

activiteiten te organiseren.  

 

Allereerst hebben we een thema middag georganiseerd. Deze is op 22 maart en begint om 

13.30 uur. Hiervoor hebben we uitgenodigd Theo van de Mortel, die al vanaf 1967 onderzoek 

doet naar het gedrag en de leefwijze van vogels in de natuur.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Het beloofd een zeer boeiende middag te worden, waarbij Theo zeer enthousiast  hierover 

gaat vertellen. De toegang is gratis en wordt gehouden in de Einder. 

 

Verder is ook de datum bekend van de jaarvergadering namelijk dinsdag 26 april vanaf 

14.00uur. Deze wordt gehouden bij zaal Velings. Verder berichten hierover volgen nog. 

 
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Kom gezellig bij ons bestuur en meld je aan 

bij Nico v.d. Broek op 06 22454777. 

 

Tot dinsdag 22 maart.  

Bestuur KBO Someren-Eind 
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De Dorpsondersteuner 

 
 

Het wordt lichter.. 

De lente is weer in aantocht, de dagen worden weer wat langer, het zonnetje gaat weer wat 

meer schijnen. We gaan een mooie tijd tegemoet. Weer lekker wat meer naar buiten, in de 

tuin werken  of een wandeling maken. 

Rondom de Corona zijn er bijna geen maatregelen meer. Ook deze storm is voorbij. Nu 

mogen weer allemaal het ‘gewone’ leven gaan opbouwen. Wat vond je fijn uit deze tijd, wat 

wil je meenemen? Wat wil je veranderen? En gaat het je alleen lukken of heb je iets of 

iemand nodig? Zomaar wat vragen die bij veel mensen in het hoofd spelen.  
Heb je zin om een nieuwe activiteit op te pakken of ergens bij aan te sluiten? Of ontstaat er 

een nieuw idee? Je mag me altijd bellen, ik denk graag met je mee! Ik ben er voor jong en oud 

en alles wat daar tussenin komt. 

 

Einder activiteiten 

In de Einder zijn de activiteiten ook weer opgepakt. Er is een mooie expositie te zien, de sport 

en beweeggroepen zijn weer begonnen en het Eetpunt op donderdag is weer open. De 

boekenkast is ook weer aardig gevuld. Dus loop er gerust eens binnen! 

 

Stoelyoga  

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 diverse 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. Kom dus meedoen met stoelyoga.  

 

Someren-Eind: maandag van 13:00 tot 14:00 uur in de Einder. De lessen worden door 

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. 

 

Ik ben er voor ondersteuningsvragen rondom zorg, welzijn, wonen, eten, activiteiten en 

vervoer. Mijn hulp is gratis.  

Heb jij een vraag, heb je ergens hulp bij nodig of maak je je zorgen om een ander. Je mag me 

gerust vragen om mee te denken.  

 

 

Groetjes,  

Cindy Manders-Peeters 
Dorpsondersteuner  

Someren-Eind en Someren-Heide 

t. 0619221188 

e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

 

 

about:blank


7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beste dorpsgenoten,  

 

Ben je fit, zit je lekker in je vel en hoe functioneer je dagelijks? Wat vind je belangrijk, wat 

heb je nodig? Wil je soms iets veranderen in meedoen, zingeving, dagelijks functioneren?  

 
Kijk eens op www.mijnpositievegezondheid.nl 

 

Als Dorpsraad hebben wij de mogelijkheid om in samenwerking met de gemeente Someren 

en Cindy Manders Dorpsondersteuner hier samen met inwoners uit Someren-Eind activiteiten 

in te organiseren.  

 

Heb je ideeën, dan is het fijn als je dit met ons wilt delen, praat erover en misschien kunnen 

we dan samen iets moois organiseren. Weet dat het niet groot hoeft te zijn, vooral samen is 

het doel.  

 
Neem contact op met:  

Cindy Manders Dorpsondersteuner  

T: 0619221188 

M: dorpsondersteuner@someren-eind.nl 

 

Marion Swinkels 

T: 0628441906 

M: swinkels59@gmail.com 

 

Met vriendelijk groet, 

Marion Swinkels 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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Dames en tienerkledingbeurs 

Zondag 13 maart 2022 
 

Gemeenschapshuis De Einder 

Someren-Eind 
 

• zomerkleding, schoenen, tassen en accessoires  

• vanaf maat xs t/m ??? 

Afhalen deelnameformulier (tegen betaling van € 1.50) 

Ingang achterkant van het gebouw aan de Lambertusstraat. 
 

Vrijdag  4 maart  18.30 – 19.30   

Zaterdag 5 maart  13.00 - 14.00  

 
Inleveren kleding: 11 en 12 maart 

 

Verkoop  

Zondag 13 maart 11.00-13.00  
 

Entree €1.00 en paskamers aanwezig 

Contante betaling 
 

Uitbetalen en ophalen van niet verkochte artikelen 
 

Dinsdag 15 maart  18.30 - 19.30 

 

Info: Mien - tel. 06 2354 6353     

of ineleenders@hotmail.com 

facebook: kledingbeurs someren-eind 
 

 

mailto:ineleenders@hotmail.com
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Nancky van Doorn verkiesbaar  

voor de gemeenteraad. 

Nancky van Doorn-Peerlings uit Someren-Eind is 

de nummer drie van Wij Zijn Someren-VVD. 

Over de vraag waarom ze zich weer voor een 

periode van vier jaar wil inzetten voor Someren 

hoeft ze niet lang na te denken.  

Ik ben geboren en getogen in het Eind. Door mijn werk als pedicure heb ik veel contact met 

de mensen uit Someren-Eind. Daardoor hoor ik vaak dat de gemeente voor mensen van groot 

belang is. Mijn doel  is om de burger en de politiek dichter bij elkaar te brengen, eerlijk en 

open met respect voor elkaars mening. Dat de stem van de burger gehoord wordt, is voor mij 

de belangrijkste reden om mezelf verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad.   

Neem bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn en de jeugdzorg. Deze 

taken zijn enkele jaren geleden overgedragen naar de gemeente.  Hoe denkt Wij Zijn 

Someren VVD hierover? 

Wij vinden dat het zorggeld zo effectief mogelijk moet worden besteed. Dit wil natuurlijk 

elke partij, maar wij durven daarin wel duidelijke keuzes te maken. Anders hou je mensen 

voor de gek. Wij vinden dat zorgvragers eerst moeten kijken wat zij, of hun sociale netwerk 

zelf kunnen doen. Pas daarna kan beroep worden gedaan op de gemeente. Dit om de 

beschikbare middelen vooral ten goede te laten komen aan mensen die het echt nodig hebben. 

Is er sprake van woningnood in Someren-Eind? 

Ja. Jongeren die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen, hebben het moeilijk op de 

huidige woningmarkt. Ook ouderen met specifieke woonwensen komen nu vaak niet aan hun 

trekken. De leefbaarheid staat onder druk. Nieuwe woningen kunnen zorgen voor meer 

betrokken inwoners. Als liberalen omarmen wij eigen initiatieven zoals lokale projecten voor 

de nieuwe uitbreidingswijk ‘de Goede vaart’. De gemeente moet initiatiefnemers daarin 

begeleiden en helpen als deskundige kennis ontbreekt.”   

En het buitengebied? 

Wij geloven niet in de stelling dat je voor natuur of tegen landbouw bent. Wij hebben in 

Someren veel mooie natuur. Die moeten wij koesteren maar wij mogen genieten. In Someren 

hebben wij heel veel innovatieve ondernemers in de land- en tuinbouw en daar zijn wij trots 

op. Deze ondernemers zijn bij onze partij ook goed vertegenwoordigd. De gemeente moet 

juist werken aan oplossingen en niet bijdragen aan tegenstellingen tussen landbouw en natuur. 

De klimaatverandering zet door, hoe gaan we daar mee om? 

De afgelopen jaren is hard gewerkt om wateroverlast te voorkomen in Someren, maar ook in 

Someren-Eind is actie ondernomen. We zullen er alles aan moeten doen om geen water meer 

in de huizen  te krijgen. Daarom moeten wij het beleid, waar we de vorige periode al aan 

begonnen zijn, door blijven zetten om Someren klimaatbestendig te maken. Dat betekent ook 

dat de energietransitie naar meer duurzame energie ook in Someren  

En verder? 

Ik vind het belangrijk dat mensen weten waarop ze stemmen. Het is fijn als men kiest voor 

een liberale partij als Wij Zijn Someren-VVD, maar het is nog belangrijker dat stemmen niet 

verloren gaan. Daar zijn de gemeenteraadsverkiezingen té belangrijk voor. 

Nancky van Doorn-Peerlings, nummer drie WijZijnSomeren-VVD voor een liberaal Einds 

geluid! 
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Gemeenschapshuis De Einder 

Zoals het er nu (begin februari) uitziet, lijkt het met de corona beperkingen op een eindje te 

lopen. Het is mooi geweest met dat virus. De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het 

opzetten van een website voor De Einder en een nieuw logo. We hebben er voor gekozen om 

de benaming van MFA De Einder om te zetten naar Gemeenschapshuis De Einder. De 

afkorting MFA leverde toch te vaak vragen op. De nieuwe website is dan ook te vinden onder 

www.gemeenschapshuis-de-einder.nl  . Een lange naam maar het went snel, en er was ook 

niet veel meer te kiezen qua naam.  Op de website zijn alle komende activiteiten in de Einder 

terug te vinden. Maar ook andere actuele zaken die te maken hebben met De Einder zullen 

daarop geplaatst gaan worden. Tegelijkertijd is ook het email adres veranderd. Alle vragen 

kunnen naar info@gemeenschapshuis-de-einder.nl . Heeft u specifieke vragen aan het 

bestuur, dan kunnen die naar bestuur@gemeenschapshuis-de-einder.nl . 

Op dit moment is er een expositie van natuurfoto’s van Jos van de Kerkhof, erg mooie foto’s,  

de moeite waard om daar een keer voor binnen te lopen. 

Bestuur Gemeenschapshuis De Einder 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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Wandel mee en oefen voor de Kennedymars of Rondje Someren 

JOEK en Hermode presenteren acht 

verrassende wandelroutes door Someren 
 

Naast het coronavirus, is ons land ook getroffen door het “wandelvirus”. Wandelen lijkt 

populairder dan ooit. Je kunt het ook tijdens coronamaatregelen blijven doen, het is gezond en 

het geeft je de kans om je zinnen te verzetten. Wandelvereniging Hermode en JOEK, de 

organisatie van de Kennedymars, spelen hier op in. De twee verenigingen hebben de handen 

ineengeslagen en zij bieden via hun websites acht verrassende wandelroutes aan voor iedereen 

uit Someren en (verre) omstreken. Een ideale voorbereiding voor de Kennedymars of het 
Rondje Someren! 

 

60 en 80 jaar 

Het is niet zomaar dat Hermode en JOEK dit jaar de samenwerking zoeken. Hermode viert in 

2022 haar 60-jarig bestaan en JOEK bestaat 80 jaar. De twee jubilerende verenigingen willen 

de inwoners van Someren en iedereen van buiten Someren die ook zin heeft om mee te doen 

iets moois bieden: acht wandelroutes die allemaal starten in de gemeente Someren. Met 

onderweg natuurschoon, bezienswaardigheden en een natje en droogje bij de horeca die aan 

de route ligt. Wat wil je nog meer? 

 

Georganiseerd op zondag of op een ander moment 

De komende maanden kunnen alle mensen uit Someren en (verre) omstreken de acht 

wandelingen lopen, in hun eigen tempo en op het moment dat het je uitkomt. Er zijn acht 

zondagen in maart, april, mei en juni dat je georganiseerd mee kunt lopen. Zo leer je andere 

wandelaars kennen en kun je samen aanleggen bij de horeca aan de route. Het gaat om: 6 

maart, 20 maart, 3 april, 17 april, 1 mei, 15 mei, 5 juni en 19 juni.  

Voor de deelnemers die het Rondje Someren willen wandelen, of minder tijd hebben, kunnen 

er vanaf 17 april ook kortere routes worden gelopen. Men kan dan dus kiezen uit 2 routes. 

Ga naar hermode.nl, kennedymars.nl of  facebook.com/WSVHermode en laat weten wanneer 

je mee doet. Dit mogen alle zondagen zijn of kies er enkele uit. Deelname is gratis. 

 
De routes 

De routes zijn gebaseerd op het bestaande routeknooppuntennetwerk en hebben een beknopte 

beschrijving. Deelnemers die een tip of opmerking hebben op de routes kunnen die delen met 

Hermode of JOEK, zodat zij de routes kunnen verbeteren. Door de routes in de aangegeven 

volgorde te lopen, zit er een mooie opbouw in als training naar de Kennedymars of het Rondje 

Someren. Geen garantie om deze tocht te volbrengen, maar zeker een steun in de goede 

richting. 

 

Hermode 

Heeft het “wandelvirus” na het lopen van de routes bezit van je genomen? Dan biedt 
wandelvereniging Hermode je via haar website hermode.nl nog meer mogelijkheden om dit 

gezonde virus te voeden. Zoals bijvoorbeeld deelname aan de “groenste vierdaagse van 

Nederland”. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op facebook.com/WSVHermode. 

Want in deze tijden is gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal, super belangrijk.  

Vragen? Ook m.b.t. het 60-jarig jubileum?  

Onze voorzitter is te bereiken via cweijnen@kpnmail.nl  of via tel./app. 06 533 23 813 

Link voor de inschrijving : https://forms.gle/Gayeo1djcn1YjPuo8 

 

about:blank
about:blank
mailto:cweijnen@kpnmail.nl
https://forms.gle/Gayeo1djcn1YjPuo8
https://forms.gle/Gayeo1djcn1YjPuo8
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     JEUGDPRINS BART EN JEUGDVORSTIN IMKE  
 

 

 

 

Jeugdcarnaval CV De Plattevonder 

Op 21 november stond ons Jeugdprinsenbal 

gepland, de week ervoor een persconferentie en 

gingen we weer gedeeltelijk in lockdown, nog even 

overwogen we als comité of het doorgang zou 

kunnen vinden maar uiteindelijk won het gezonde 

verstand het van het verlangen naar een 

Carnavalsfeestje. 

De mogelijkheden bleven beperkt en dus besloten 

voor het eerst in het lange bestaan van de 
jeugdcarnaval op de digitale tour te gaan. Onze 4 

kandidaten (Cas, Jill, Imke en Bart) hebben op 18 

december gestreden voor de titel van Jeugdprins(es) 

en of Jeugdvorst(in) en uiteindelijk mochten we de 

dag erop op 19 december onze nieuwe hoogheden 

onthullen middels een stream via ons eigen 

YouTube kanaal. 

Het was weliswaar wederom in aangepaste vorm en 

in een hele kleine setting om te kunnen voldoen aan alle regels maar…. De nieuwe hoogheden 

die uit de toren kwamen waren … Jeugdprins Bart en Jeugdvorstin Imke…en die waren er 
niet minder blij om.  

 

Woordje Jeugdprins Bart 

Rotten en Rottinnen, Rotjes en Rottinnekes: Alaaf! Mijn grootste 

wens is in vervulling gegaan: Jeugdprins worden van de 

Plattevonder! En nog wel in een jubileumjaar! Ik ben Bart de 

Groot, woon in buurtschap d’n Haspel, ben 11 jaar en zit in groep 8 

op basisschool de Vonder. Ik ben een zoon van ex-prins Bart I en 

ex-prinses Carla de Groot - van Gennip uit 2014. Ik heb er zin in 

om samen de Raad van 11 leden uit onze klas, met alle Rotjes en 

Rotinnekes en het Jeugdcomité, maar ook met Prins Sjef I en 
Prinses Rianne, Vorst Ruud en Vorstin Dieuwer, hun gevolg en alle 

Rotten en Rottinnen er een prachtige jubileumcarnaval van maken. 

Corona of geen corona, wie zien het wel, ik heb er keiveel zin in! 

En dan eindig ik met mijn lijfspreuk: 

Carnaval vieren is hier al 66 jaar top, jong én oud de polonaise in en gas erop! ALAAF! 

Groetjes Jeugdprins Bart 
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Woordje Jeugdvorstin Imke 

Ik ben Imke van de Voort. Ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn, 
turnen, paardrijden en muziek maken bij Muziekvereniging Juliana. 

Ik woon samen met ons pap en mam en mijn broertje Teun in de 

Hazelaar en ben lid van buurtvereniging t’ Hoefke. Al vanaf heel 

klein deed ik ook altijd al mee aan de optocht dat was altijd weer 

super leuk en spannend. Ik hoop dat we er ondanks corona toch een 

super leuke carnaval van kunnen gaan maken. Ik heb er super veel 

zin in om samen met Prins Bart, de jeugdraad, Prins Sjef en Prinses 

Rianne en alle andere Rotten en Rottinnen lekker Carnaval te gaan 

Vieren. Kan het niet in februari dan maar in de Zomer…..lekker 

warm.       

Groetjes Jeugdvorstin Imke…….Alaaf 
 

Wil je het volledige verhaal van Jeugdhoogheden lezen, kijk dan in onze Carnavalskrant 

 

Hopelijk tot ziens op 1 van onze activiteiten, want wat is er nu leuker dan een mooi feestje, 

met polonaises, vrolijke mensen en confetti in je bier…….wij weten het niet !! 

Groetjes namens het Jeugdcomité van CV De Plattevonder 
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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 

Instagram- en Facebookpagina. Met deze keer: 

- Wat te verwachten in ons verkiezingsprogramma 

• Leerbaarheid 

• Buitengebied 

• Communicatie 

- Getuigenverhoren Guido Schoolmeesters 

 

Op de schaduwraad van februari heeft de Gemeenschapslijst de inhoud van haar 

verkiezingsprogramma gepresenteerd aan haar leden. Hier alvast een klein voorproefje van 

een aantal belangrijke thema’s in het programma: 

 

Leefbaarheid, overal en voor iedereen 

In het leefbaar houden van onze kernen zal 
misschien wel de grootste uitdaging liggen de 

komende jaren. Er moet flink bijgebouwd worden, 

zeker in de kleine kernen is de nood hoog. De 

jeugd wil graag blijven, maar heeft op de 

oververhitte woningmarkt vaak geen kans. Dat 

probleem moet opgelost worden door veel te 

bouwen voor starters, maar daarnaast is ook 

doorstroming op de woningmarkt van groot 

belang. Levensbestendige seniorenwoningen 

bieden ouderen de kans om zelfstandig te blijven 

wonen in de kern waar ze van houden, maar 
zorgen ook veel een betere doorstroming op de woningmarkt. Het thema leefbaarheid is 

echter breder dan alleen bouwen. Bouwen is enkel het middel om sociale cohesie, 

voorzieningen en een diverse mix van de bevolking te waarborgen.  

 

Een divers buitengebied 

Ons buitengebied is prachtig. Een mooie mix van natuur, de 

agrarische sector en toerisme.  

Het buitengebied is echter ook al jaren aan het veranderen. 

Hoewel nog steeds van groot belang, neemt de omvang van de 

agrarische sector in onze gemeente af. Sommige agrarisch 
ondernemers moeten gedwongen stoppen, andere kiezen daar 

zelf voor. Wat de Gemeenschapslijst betreft zou dit ten alle 

tijden een vrije keuze moeten zijn. Daarentegen blijft het 

toerisme in onze gemeente groeien. De Gemeenteraad heeft 

eerder al uitgesproken achter een groei van de toeristische 

sector te staan, iets waar de Gemeenschapslijst vol achter staat. 

Belangrijk is echter wel om oog te houden voor een goede 

balans tussen agrarisch ondernemers, het groeiende toerisme 

en onze mooie natuur. 
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Communicatie, niet náár de burger maar mét de burger 

Goede communicatie vanuit de overheid is van cruciaal belang. Het is van groot belang om in 

contact te blijven met de burger en hem/haar een luisterend oor te bieden wanneer dat nodig 

is. Goede en duidelijke communicatie is nodig om draagvlak te creëren en om met elkaar in 

gesprek te kunnen gaan. Helaas heeft de Gemeenschapslijst de afgelopen jaren te vaak 

signalen van burgers opgevangen dat er veel schort aan de communicatie binnen onze 

gemeente. 

De Gemeenschapslijst wil hierin veel verbetering gaan brengen komende jaren. De Gemeente 

moet er zijn voor de burger. Niet andersom. Waar nodig moet er geïnvesteerd worden in het 

ambtelijk apparaat, zodat wachttijden niet te lang worden en inwoners binnen de gezette 
termijn bericht terugkrijgen van de gemeente. Ook mag er met een kritische blik naar de 

gemeentewebsite gekeken worden. Deze kan duidelijker en eenvoudiger, waardoor het voor 

de burger makkelijker wordt om de informatie te vinden over specifieke onderwerpen.  

 

Getuigenverhoren Guido Schoolmeesters 

Afgelopen maand vonden de getuigenverhoren plaats betreffende het ontslag van Guido 

Schoolmeesters. Hij werd vorig jaar door de raad ontslagen als wethouder nadat zij uit een 

onderzoeksrapport van Necker van Naem de conclusies trokken dat de wethouder niet integer 

gehandeld zou hebben. Guido heeft de conclusies uit het rapport echter altijd weersproken en 

probeerde via getuigenverhoren van een drietal ambtenaren en een onderzoeker van Necker 

van Naem uit te vinden of hij grond heeft om een rechtszaak aan te spannen. 
 

Het proces, al bijna een jaar onderweg, ondervond veel hinder van de opgelegde 

geheimhouding. Deze geheimhouding was in eerste instantie een afspraak die Necker van 

Naem maakte met de gemeente. Necker van Naem zou de interviewverslagen niet openbaar 

maken. Alle door NvN geïnterviewde partijen waren echter vrij om te doen met de verslagen 

wat zij zelf wilde. Het college van B&W legde vervolgens op de verslagen van henzelf en de 

ambtenaren geheimhouding, die uiteindelijk overeind bleef tot aan de getuigenverhoren.  

 

Uit de getuigenverhoren bleek dat zij zich niet konden vinden in de conclusies uit het rapport 

van NvN. De twee ambtenaren die op maandag verhoord werden konden van hun antwoorden 

uit de interviews vrijwel niks terugvinden in het uiteindelijk rapport. De ambtenaar die op 
dinsdag verhoord werd, had het over ‘’minuscuul weinig’’ van zijn interview dat terug te 

vinden was in het rapport. Ook bevestigde alle drie de ambtenaren dat de antwoorden die zij 

gegeven hadden, op een aantal van de ruim honderd door de Gemeenteraad gestelde vragen 

naar aanleiding van het rapport, door het College van B&W aangepast zijn. Daarbij werd er 

niet ‘’politiek bijgestuurd’’, maar werd de strekking van de antwoorden dusdanig aangepast 

dat deze een andere betekenis kregen. Het is een op zijn minst ongewone gang van zaken. In 

principe gaat het simpelweg om het verkeerd informeren van de gemeenteraad.  

 

De verhoren maakten veel los in de Somerense samenleving en politiek. De 

Gemeenschapslijst heeft afgelopen jaar altijd als een man achter Guido gestaan. De 
getuigenverhoren bevestigen het verhaal dat Guido al ruim een jaar lang probeert te vertellen, 

maar dat anderen tot nog toe niet konden onderbouwen door de opgelegde geheimhouding. 
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Als partij zijn we dan ook blij dat het drietal ambtenaren eindelijk hun visie op de 
gebeurtenissen mochten en konden delen, zonder dat daar vervelende gevolgen aan vast 

kleefden. 

Want uit de getuigenverhoren bleek dat het college niet alleen de antwoorden van de 

ambtenaren aan heeft gepast, de twee ambtenaren die maandag gehoord werden voelden zich 

ook ernstig onder druk gezet en geïntimideerd na een gesprek met de burgermeester over het 

dossier Schoolmeesters. Iets dat wat ons betreft ontoelaatbaar is, mensen moeten zich ten alle 

tijden veilig voelen op de werkvloer.  

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 

De Gemeenschapslijst profileert zichzelf als dé lokale partij voor heel Someren Om die reden 

zullen wij in de toekomst ook vaker onze achterbanvergadering buiten Somere-Eind gaan 

houden. 

Dinsdag 8 maart 20:30u de Vurherd in Lierop   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 maart om 20:30 uur in 

Gemeenschapshuis de Vurherd in Lierop. 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.gemeenschapslijst-someren.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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