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VAN DE REDACTIE.
Binnenkort komt weer het kerstnummer uit van de dorpskrant, tevens het laatste
nummer van 2020. Daarna hebben wij van de redactie even vakantie.
Het laatste nummer voor Kerstmis komt uit op zaterdag 19 december. Het eerste
nummer komt dan weer uit op zaterdag 16 januari 2021.
Kopij voor de kerstuitgave en voor de vakantieperiode moet uiterlijk op maandag
14 december voor 18.00 uur in de bus liggen of zijn aangeleverd via
vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl Kopij voor de uitgave van 16 januari 2021 moet
zijn ingeleverd voor maandag 11 januari 2021 om 18.00 uur.
MEDEDELINGEN DORPSRAAD NETERSEL
• De geplande vergadering van 14 december 2020 gaat niet door
• De vergaderingen van de dorpsraad voor 2021 zijn gepland op de navolgende
maandagen:
25 januari, 29 maart, 28 juni, 27 september en 20 december
• In de vergadering van 29 maart 2021 dient de samenstelling van de dorpsraad
opnieuw vastgesteld te worden. Het is bekend dat er vacatures zijn. We zijn
daarom op zoek naar kandidaten voor de dorpsraad. Wil je je inzetten voor de
belangen van Netersel naar de gemeente meld je dan aan als kandidaat voor de
dorpsraad. Wil je meer weten over de dorpsraad informeer dan bij een van de
huidige leden of kom op 4 januari as om 20.00 uur in de poel naar een intern
overleg van de dorpsraad.
ADVENTSACTIE 2020
Akkers voor ontheemde gezinnen in democratische Republiek Congo. Wat
willen we bereiken?
CAJED is een lokale ngo in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare
kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de
gemeenten Butare en Mweso in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de
voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan voedsel maakt namelijk dat kinderen
weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is
essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van kinderen en jongeren.
Uw bijdrage is enorm welkom. De kerkcollecten tijdens de Adventsweken in alle
kerken van de Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus zal voor de adventsactie zijn. U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer
NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie. www.adventsactie.nl

VERKOOP OLIEBOLLEN EN MINI APPELFLAPPEN OP OUDEJAARSDAG
IN NETERSEL!
Ook dit jaar gaat de Carnavalsclub De BuntBengels weer oliebollen en mini
appelflappen verkopen.
** 5 oliebollen of 5 mini appelflappen voor €3.50 **
In de week van 11 t/m 19 december zullen de kinderen van de BuntBengels bijgaande bestellijst bij u op komen halen. Mocht u ze gemist hebben of heeft u liever
dat ze niet aan de deur komen, dan kunt u de bestellijst ook in de brievenbus doen
bij familie van de Schoot op de Blikken 3 of per whatsApp doorgeven aan telefoonnummer 06-22523648. Geef uw bestelling in ieder geval door voor 19 december. Op donderdag 31 december zullen de oliebollen vers voor u worden
gebakken en thuis bezorgd.
Vul bijgaande bestellijst alvast in en leg deze klaar met gepast geld in een enveloppe. Zo hopen we, ondanks dat we geen wagen kunnen bouwen, de inwoners van
Netersel in deze bijzondere tijd een gezellige oudejaarsavond te bezorgen met
daarbij een lekkere oliebol of appelflap!
Carnavalsclub De BuntBengels
Bestellijst oliebollen en appelflappen.
Ondanks dat we geen wagen bouwen gunnen we de inwoners van Netersel in deze
bijzondere tijd een gezellige oudejaarsavond met daarbij een lekkere oliebol of
appelflap!
Wanneer: OUDJAARSDAG. Waar: Bezorging aan huis!
Prijzen: Oliebollen naturel per 5 stuks €3.50; Mini appelflappen per 5 stuks €3.50
Graag uw gegevens, het gewenste aantal (per 5) en bedrag invullen!
Aantal oliebollen naturel per 5 stuks: ……
x 3,50 = €……
Aantal mini appelflappen per 5 stuks: …… x 3,50 = €……
Vrije gift
= €…….
Totaal:
= €.
Naam:……………………………………………
Adres:……………………………………………..
Woonplaats::……………………………………..
Bezorgadres uitsluitend in Netersel:
Telefoonnummer*:……………….
Kruis uw bezorgingvoorkeur voor oudjaarsdag aan: Bezorging tussen 10.00u –
12.00u…..Bezorging tussen 12.00u – 14.00u….
Bestelmogelijkheden 11 t/m 19 december:
Optie 1) De bestellijst wordt opgehaald;
Optie 2) De bestellijst inleveren in de brievenbus op de Blikken 3.
Kruis uw betalingsvoorkeur aan: Gepast CONTANT bedrag in de bijgevoegde
Envelop:…Betaling met een Tikkie, 06- nummer verplicht*……Optie 3) Bestelling
per WhatsApp; stuur hiervoor een foto van de bestellijst naar: 06-22523648 U
ontvangt een Tikkie voor de betaling….

KERKBERICHTEN.
Zaterdag 12/12: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor het welzijn van
de parochie
Mededelingen:
• Kinderen die het leuk vinden om op kerstavond mee te zingen in de
familieviering om 19 uur, zijn welkom bij de repetities op vrijdagmiddagen van 16 tot 17 u in het zaaltje in Bladel.
• Geef zo snel mogelijk uw misintenties op voor de komende periode, PC55
verschijnt niet tussen 20 december en 8 januari
DANKBETUIGING.
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaartjes, de erehaag en andere
vormen van steunbetuigingen na het overlijden van mijn man, (schoon)vader en
(super)opa Wim Hendriks.
Jo en overige familieleden Hendriks.
VACCINATIE TEGEN HET CORONAVIRUS
Een vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de coronacrisis in Nederland. Als er een goed werkend en veilig vaccin beschikbaar is, wordt er begin
2021 gestart met de vaccinatie.
Hoe een vaccin werkt
Een vaccin kan mensen tegen ziekten beschermen. Kinderen worden bijvoorbeeld
gevaccineerd tegen infectieziekten als polio en de mazelen. Zij krijgen dan een
vaccin ingespoten. Hierdoor maakt het lichaam antistoffen aan tegen een virus of
bacterie. Komt het kind later met het virus of de bacterie in aanraking? Dan is het
lichaam hier goed op voorbereid. Het virus of bacterie wordt opgeruimd, zonder dat
het kind (ernstig) ziek wordt.
Kabinet besluit over voorrang bij vaccinatie
Zodra er een goedgekeurd vaccin is tegen het coronavirus, zijn er niet meteen
voldoende vaccins voor iedereen. Het kabinet volgt het advies van de Gezondheidsraad over welke groepen mensen als eerste moeten worden gevaccineerd. Dit
zijn ouderen (60-plussers), mensen die tot een medische risicogroep behoren en
zorgmedewerkers van deze groepen en zorgmedewerkers die in direct contact staan
met deze groepen worden als eerste gevaccineerd. Als er meer vaccins op de markt
komen, kunnen er meer mensen worden gevaccineerd. De vaccinatie is gratis en
vrijwillig.
Vaccinatieprogramma in Nederland
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is, in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bezig met de voorbereiding van een vaccinatieprogramma. Zij onderzoeken hoe zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Op een veilige manier. Ook
spreken zij met verschillende partijen over waar mensen een vaccinatie kunnen
krijgen. Bijvoorbeeld met de GGD. Mogelijk start het vaccinatieprogramma in het
eerste kwartaal van 2021.

Onderzoekers zijn nu bezig met de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus.
Zij onderzoeken of het vaccin veilig is en werkt bij mensen.
Ontwikkelen en testen van vaccins
Een goede opzet van de klinische studies en de juiste productie-eisen zijn essentieel
voor registratiedossiers van nieuwe coronavaccins die voldoen aan alle voorwaarden op het gebied van werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. De Nederlandse
medicijnautoriteit CBG en het Europese Medicijnagentschap (EMA) geven daarom
speciaal voor ontwikkelaars van COVID-19-medicijnen en -vaccins, versneld
wetenschappelijk advies in vroege fases van het onderzoek.
Op dit moment zijn er 11 coronavaccins in de laatste fase van onderzoek. Als deze
met succes is doorlopen kan de fabrikant een aanvraag doen voor een vergunning.
Toelatingsprocedure van vaccins tot de Europese markt
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bepaalt samen met
Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en 26 andere nationale medicijnautoriteiten of een coronavaccin op de Europese markt wordt toegelaten.
Farmaceutische bedrijven leveren daarvoor een registratiedossier aan. Bij vaccins
tegen COVID-19 worden die dossiers bij EMA aangeleverd, waarna de nationale
medicijnautoriteiten deze samen beoordelen.
Het dossier moet alle gegevens hebben die de farmaceutische kwaliteit van het
vaccin onderbouwen. Informatie over de ingrediënten, de biologische activiteit, het
productieproces en alle controlestappen bijvoorbeeld. Ook kijken de medicijnautoriteiten naar de klinische gegevens. Hebben proefpersonen een goede immuun-respons op het vaccin? Zijn er duidelijk minder besmettingen in de vaccingroep dan
in de placebogroep? En zijn er geen ernstige bijwerkingen? Weegt de werkzaamheid op tegen de risico’s? Dan geeft het EMA een positief advies aan de Europese
Commissie. Die besluit vervolgens op het vaccin de markt op mag.
Versnelde procedure: rolling review
Gemiddeld duurt de beoordeling van het registratiedossier anderhalf jaar. Soms kan
dat sneller. In oktober 2020 zijn voor 3 mogelijke coronavaccins zogenaamde
rolling reviews gestart. In dat geval delen farmaceutische bedrijven al tijdens het
lopende onderzoek hun resultaten met het EMA. Onderdelen van het dossier die al
klaar zijn, kunnen dan sneller beoordeeld worden. Hoe lang de beoordeling duurt,
hangt af van de gegevens die aangeleverd worden. En of er nog extra vragen zijn
aan de fabrikanten.
De beoordeling start sneller, met extra inzet en capaciteit. Er worden geen
belangrijke onderdelen overgeslagen. Geen concessies aan de veiligheid dus.
Afspraken met Europese landen over inkoop
Samen met de andere Europese landen heeft Nederland afspraken gemaakt over de
aankoop van vaccins. De Europese Commissie deed dit zodat er een grotere kans is
op voldoende en goed werkende vaccins. De vaccins worden, zodra ze zijn
goedgekeurd door de Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), verdeeld over
de Europese landen. Daarbij wordt gekeken naar hoeveel inwoners een land heeft.
Zodra de vaccins zijn goedgekeurd, mogen ze in Nederland worden gebruikt.
Voor meer informatie zie: www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie.

