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VAN DE REDACTIE.
Binnenkort komt weer het kerstnummer uit van de dorpskrant, tevens het laatste
nummer van 2021. Daarna hebben wij van de redactie even vakantie.
Het laatste nummer voor Kerstmis komt uit op zaterdag 25 december. Het eerste
nummer komt dan weer uit op zaterdag 15 januari 2022.
Kopij voor de kerstuitgave en voor de vakantieperiode moet uiterlijk op maandag
20 december voor 18.00 uur in de bus liggen of zijn aangeleverd via
vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl Kopij voor de uitgave van 15 januari 2022 moet
zijn ingeleverd voor maandag 10 januari 2022 om 18.00 uur.
BUURTHULP NETERSEL KOFFIE-UURTJE
Ondanks de coronatijd willen we toch aanstaande vrijdag 10 december een
Koffie-uurtje van 10.30uur tot 11.30uur in Gemeenschapshuis de Poel houden. We
willen graag het contact met de Neterselse bewoners behouden, en met voldoende
afstand KAN het ook.
Natuurlijk zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing; Hebt u klachten die
kunnen wijzen op Corona; blijf thuis en laat u testen. - Breng uw coronacheckbewijs mee! - Draag een mondkapje totdat u op uw plaats aan tafel zit. - Houd 1,5
meter afstand van elkaar. - Geen zelfbediening (Buurthulp coördinator zal u
koffie/thee aanbieden).
Wij vinden het fijn om u te ontmoeten op ons koffie-uurtje. We maken er een
gezellig uurtje van.
Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn we ook bereikbaar voor hulpvragen
zoals hulp bij vervoer, hulp bij computergebruik, een klusje, hulp bij een vraag die
u niet weet waar te stellen, een activiteit waarbij u hulp zou willen….enz.
U kunt ons bellen, mailen en we zijn te vinden op Facebook en op de website van
De Poel Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 17.00uur)
buurthulpnetersel@gmail.com www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html
Graag tot vrijdag. Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Ingrid van Raak en Kees
van Limpt.
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 €4.00 **
In de week van 10 t/m 18 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.
Op vrijdag 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. De lijst zit als bijlage bij de digitale krant.
Zo hopen we de inwoners van Netersel in deze bijzondere tijd een gezellige
oudejaarsavond te bezorgen met daarbij een lekkere oliebol of appelflap!
Hopelijk kunnen we eind februari met carnaval weer laten zien aan iedereen wat
voor mooie creatie we gemaakt hebben!
Carnavalsclub De BuntBengels.
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 11/12: om 15.00 uur gebedsdienst. Intenties: Ter ere van de H. Maagd
Maria; Om hulp in de strijd tegen de pandemie
Mededelingen:
• Vanaf dit weekend veranderen de tijden van de Mis op zaterdag, vanwege
een bisschoppelijke bepaling. Dat betekent dat in Netersel voor de maand
december de Zaterdag mis zal beginnen om 15.00.
AANDRIJFAS.
In Netersel wordt al een tijdje gewerkt aan een prototype/proof-of-concept
elektrische aandrijving voor een 40 tons vrachtauto. Dit is o.a. te volgen op
www.smesh-e-axle.com. Of kijk op Youtube!
Voor dit project is namens de Metropoolregio en Gemeente Bladel door burgemeester Remco Bosma een ' aanjaagpremie' uitgereikt. Dit project is nu in de
eindfase gekomen, en de aandrijflijn wordt van 12 tot 17 december uitgebreid
getest bij Greenmot in Frankrijk.
Echter, 'op de weg terug naar huis' zal nu deze as, weliswaar kort, te bezichtigen
zijn voor iedereen die interesse heeft, en wel op zaterdag 18 december tussen
10.00 en 11.00 uur bij John Michiels Verhuur. Helaas is de as dan niet 'draaiend' te
zien, dat is wellicht voor later.
Vanwege Corona zal dit 'bezichtigen' kleinschalig én buiten zijn. Er is ruimte
voldoende, een mondkapje kan echter in bepaalde situaties vereist/gewenst zijn.
Breng wel een warme jas mee!
Voor meer info: 06-54290444 of l.lauwers@smesh.eu Met vriendelijke groet, Leon
Lauwers, Smesh-e-axle team.
KERSTSTAL.
De Neterselse kerststal is weer te bezoeken van zaterdag 18 december tot en met
donderdag 6 januari. Hij is geopend van 10.00u tot 20.00 uur.
De opbrengst van de bus bij de kerststal is voor de voedselbank Bladel.
De kerststalwerkgroep wenst iedereen een fijne Kerstmis en de beste wensen voor
het nieuwe jaar.

