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VAN DE REDACTIE. 

De vakantie staat weer voor de deur. Onze laatste uitgave voor dit seizoen zal zijn 

op zaterdag 11 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 21 

augustus. Copij voor het laatste nummer  en voor de vijf  vakantieweken moet 

binnen zijn op maandag 6 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 34, op zaterdag 22 augustus. Copij voor de uitgave van 

22 augustus moet binnen zijn op maandag 17 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

Zaterdag 27/6:  om 19.00 uur gebedsdienst, Netersel. De intentie is voor het welzijn 

van de parochie.  

Mededelingen: 

 We bedanken van harte de mensen die geholpen hebben om de kerk van 

Hapert leeg te maken. Alle spullen zijn inmiddels voorzien van een 

nieuwe bestemming en een deel blijft in opslag voor Hapert. Zodra het 

mogelijk is zullen we beginnen met de vieringen in Den Tref. We houden 

u op de hoogte. 

 De gebedsviering op zaterdag 27 juni in Netersel om 19.00 uur gaat door. 

 De volgende doopavond is op woensdag 1 juli om 20.00 uur in het zaaltje 

in Bladel. 

 Donderdag 9 juli is er een parochieavond voor alle parochianen om 19.00 

u in Den Tref in Hapert. Het kerkbestuur en de pastoraatsgroep 

presenteren dan het vijfjarenplan. We zorgen dat er voldoende onderlinge 

afstand kan zijn.  

Petrusklepel 

De mensen in Hapert hebben op afstand meegeleefd met de laatste Mis in hun kerk. 

Ofschoon het mooier was geweest als we een volle kerk hadden gehad, hebben we 

met een dertigtal mensen en het St. Jorisgilde toch stemmig de liturgie gevierd. 

Daarna werd het H. Sacrament overgebracht naar Bladel. Kempen TV heeft alles 

vastgelegd. Mensen kwamen op het tromgeroffel van het gilde hun huizen uit om te 

zien wat er aan de hand was. De verkeersregelaars zorgden ervoor dat we 

probleemloos door konden lopen. We gingen letterlijk door de landerijen. In alle 

eenvoud, met de geur van wierook en de klank van gezang, was deze tocht echt een 

‘wandeling met de Heer’. Inmiddels zijn alle spullen van de kerk van een nieuwe 

bestemming voorzien, vooral binnen de eigen parochie en ook voor de toekomstige 

kapel in de MFA. De beelden van Petrus en Paulus hebben we een plaats gegeven 

in de kerk van Bladel. Ik hoop dat het voor de mensen van Hapert een teken is van 
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herkenning zodat ze zich de komende jaren meer thuis gaan voelen. Het Hoogfeest 

van Petrus en Paulus kunnen we dit jaar niet uitbundig vieren, maar de nieuwe 

beelden zijn toch een feest voor het oog. Welkom! 

 

VIEZE RAMEN GEZOCHT! 

Heb je ons afgelopen vrijdag weer voorbij zien lopen met onze ladder en glazenwas 

spullen? Dat kan kloppen! Wij zijn geboren en getogen in Netersel en zijn al een 

jaar of drie actief als glazenwassers in ons prachtige dorp. Inmiddels hebben we 

een mooi en trouw klantenbestand opgebouwd, maar we hebben nog ruimte voor 

een aantal extra huizen!  

Of het nu gaat om het wassen van de ramen, het vegen van de dakgoot of het reini-

gen van zonnepanelen; wij zijn van alle markten thuis. Bel gerust een keer naar 

Daan (06-57671363) of Mattis (06-53590481) en we komen vrijblijvend kijken wat 

we voor je kunnen betekenen! 

 

DORPSRAAD 

Verplaatsing vergadering dorpsraad van 29 juni as. naar 6 juli as.  

Omdat  tot 1 juli as. het maximaal aantal deelnemers aan een vergadering 30 perso-

nen is, is besloten de datum van de dorpsraad te verplaatsen van maandag 29 juni 

naar maandag 6 juli om 20.00 uur. 

De vergadering zal plaatsvinden in de grote zaal van de Poel zodat het mogelijk 

moet zijn om toch tot 60 personen aanwezig te zijn waarbij 1 ½ meter afstand 

wordt gehouden. 

De agenda zal volgende week worden gepubliceerd. Een van de onderwerpen is de 

stand van zaken van eventuele verkeersmaatregelen op de Hoeve. 

 

BLIJF BEWEGEN IN DE CORONATIJD 

Voldoende bewegen blijkt lastig  

Uit resultaten blijkt dat de meeste mensen hetzelfde eetpatroon hanteren als voor de 

coronacrisis. Met sport en bewegen ligt dat anders: ongeveer de helft van de 

mensen geeft aan dat ze (veel) minder bewegen. Van de rokers is 34% (veel) meer 

gaan roken en 13% is juist (veel) minder gaan roken. Van de mensen die alcohol 

drinken geeft 19% aan dat ze (veel) meer alcohol zijn gaan drinken dan voor de 

coronacrisis en 13% is juist minder gaan drinken.  

De coronacrisis maakt mensen vooral eenzaam en somber 

Ongeveer een kwart van de mensen geeft aan dat ze zich eenzamer angstiger of 

somberder voelen of dat ze nu meer stress ervaren. Ongeveer 1 op de 6 mensen 

heeft meer slaapproblemen dan voorheen.  

Tips 

Voor de concentratie, mentale en de lichamelijke gezondheid is bewegen in deze 

tijd juist extra belangrijk. Ook is het nu extra belangrijk om goed voor uzelf te 

zorgen en gezond te eten. Weet u niet zo goed hoe u dat aan moet pakken? Op de 

site van gezond leven vindt u handige tips en adviezen voor een gezonde leefstijl. 

Kijk op https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus. 
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