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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.
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.
GEBEDSDIENSTEN
Zoals jullie hebben kunnen lezen in van Aalsten tot Goor van 20 nov 2021:
Er zijn mensen die op eigen initiatief elke twee weken een gebedsviering willen
organiseren in een nader te bepalen ruimte.
Wij willen ervoor zorgen dat er in Netersel een gelegenheid is om samen te bidden
en samen te komen en dat jullie hiervoor niet naar elders hoeven.
Wij hebben een aantal mensen bereid gevonden om met ons samen elke 14 dagen
een gebedsdienst te verzorgen in De Poel. Wij willen na de gebedsdienst samen
nog een kopje koffie of thee drinken.
We willen zo snel mogelijk starten daarom is: De eerste gebedsdienst op zondag 2

januari 2022 om 10.00 uur in De Poel.
Natuurlijk zullen we alle geldende corona regels volgen.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die eventueel gebedsdiensten mee in elkaar
willen zetten of die mee willen voorgaan in de gebedsdiensten. Hebt u interesse,
laat het ons weten.
Ingrid van Dooren, Yvonne Heuveling, Bart Alemans, Han Castelijns, Kees Castelijns en Gerrie Castelijns.
HET KERSTCONCERT PUUR POPORKEST GAAT NIET DOOR
Het was de bedoeling om samen met Koor Tolad op zondag 19 december in de
kerk van Netersel een kerstconcert te geven. Helaas ziet het bestuur van Puur
Poporkest voor het tweede jaar op rij geen andere mogelijkheid dan het
kerstconcert af te blazen.
Net als vorig jaar gooien de gevolgen van het COVID virus roet in het eten.
Zo was het onmogelijk om nog te repeteren, omdat we na 17:00 uur niet meer bij
elkaar mogen komen. Daarnaast realiseerden wij ons ook dat de musicerende leden
van Puur en de zangers van Tolad niet op 1,5 meter afstand een concert kunnen
geven in de beschikbare ruimte van onze kerk. En tot slot, onze belangrijkste
overweging, we wilden niet dat deelnemers of gasten het risico konden lopen om
besmet te worden vanwege het bijwonen van ons concert.
We zien daarom geen andere mogelijkheid dan het concert volledig af te blazen.
Opnieuw hebben we maanden gerepeteerd zonder dat we met u allen de
kerstperiode kunnen inluiden
Na de teleurstelling hebben we besloten om ons vol goede hoop en positieve
energie te richten op de organisatie van een groot buitenevenement in 2022. Dit
evenement vindt als alles goed gaat eind mei plaats en we gaan er vanuit dat de
maatregelen in die periode zo versoepeld zijn dat we elkaar dan veilig in de
buitenlucht kunnen en mogen ontmoeten.
Rest ons om u, namens alle leden van Puur Poporkest, heel fijne feestdagen en een
gelukkig en vooral gezond 2022 toe te wensen.
ANNULEREN VERGADERING DORPSRAAD
De geplande vergadering van de dorpsraad op 20 december 2021 vindt vanwege
coronamaatregelen geen doorgang. De volgende vergadering staat gepland voor
maandag 31 januari 2022. Dorpsraad Netersel.
VRAGEN AAN KERKBESTUUR N.A.V. INFORMATIEBRIEF PAROCHIE
In de dorpskrant van 20 november 2021 heeft een informatiebrief van de parochie
gestaan.
Naar aanleiding van deze informatiebrief kon men bij vragen en/of wensen op
maandagavond van 19.00 tot 20.00 terecht bij het spreekuur. Bij ons als dorpsraad
komen er signalen binnen dat er wel vragen, wensen en/of opmerkingen zijn maar
dat men zich niet geroepen voelt om naar het spreekuur te gaan.
Als er wel vragen, opmerkingen en/of wensen zijn waarvan jullie vinden dat ze wel

met het kerkbestuur moeten worden besproken, dan vernemen wij deze graag van
jullie. Wij zijn dan als dorpsraad bereid om samen met jullie in gesprek te gaan
met het kerkbestuur.
Het verzoek om een eventuele reactie voor 29 december as te laten weten aan
Brigitta van der Hulst van de dorpsraad Netersel. Het verzoek om bij een reactie
ook naam, adres en telefoonnummer te vermelden zodat wij jullie kunnen
benaderen. Het adres van Brigitta van der Hulst is: Carolus Simplexplein 4, 5534
AJ Netersel en emailadres: jos.vd.hulst@ziggo.nl.
Dorpsraad Netersel
AFBOUW EN INRICHTING EETZAAL BIJ DE FATHIMA HIGH SCHOOL IN
HET DORP MLAMALA IN DE PROVINCIE KERALA IN INDIA
Zoals U hebt kunnen lezen vond ik het vreselijk dat de schoolkinderen tot vorig
jaar hun maaltijd buiten moesten gebruiken, zittend op de grond of staande.
Vandaar mijn plan om een overdekte ruimte te laten bouwen. Met de uitvoering
van dat plan is in 2020 een begin gemaakt.
Met de hulp van de leraren van de school en de parochianen heb ik een overdekte
ruimte laten bouwen met een stenen-wand, die momenteel nog maar ongeveer 1
meter hoog is, en een betonnen vloer. Dit heeft ongeveer € 30.000 gekost. De nu
resterende werkzaamheden zijn: het afbouwen van de wand tot het dak en de
aanschaf van zitbanken en eettafels. Dan kunnen daar ongeveer 300 kinderen
tegelijk hun maaltijd gebruiken.
De zaal wordt ook al gebruikt voor andere activiteiten. Kinderen kunnen er spelen
en er kunnen besprekingen plaats vinden. Ook wordt de zaal gebruikt als opvangcentrum tijdens hevige regenval en bij aardverschuivingen.
Joseph zal het zeer op prijs stellen als wij via deze adventsactie een bijdrage leveren aan de kosten van de afbouw en inrichting van de eetzaal voor de schoolkinderen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
De opbrengst van de kerkcollectes in onze parochie tijdens alle H. Missen in het
weekend van 18 en 19 dec. wordt bestemd voor “afbouw en inrichting van de
eetzaal in Mlamala”. U kunt uw bijdrage ook overboeken naar rekening
NL 12 RABO 0137 1753 96 ten name van RK Parochie Heilige Apostelen Petrus
en Paulus onder vermelding van “ADVENTSACTIE”.
KERKBERICHTEN.
Pastoor Bertens is door O.L. Heer geroepen om in de hemel Kerstmis te vieren. Op
9 december is hij vredig overleden. Een volgende keer zal ik daar bij stilstaan. Nu
kan ik al zeggen dat alle Missen in het kerstweekend voor de oud-pastoor worden
opgedragen. Welkom om mee te bidden. Het was een beetje puzzelen met de tijden
vanwege corona. Voor kleuters is er een laagdrempelige viering op 24 december
om 15.00 uur in Bladel. Om 16.00 uur is de gezongen Mis (vigilie) in Bladel en
Hoogeloon. De Petruskerk is open tot 20.00 uur voor persoonlijk gebed of een
bezoek aan de kerststal. De Nachtmis is centraal op 25 december om 5.00 uur ‘s

morgens! Lekker vroeg, maar wel uniek. Na afloop is er worstenbrood en warme
chocomelk op het kerkplein. Daarna volgen overal de Missen zoals op zondag (zie
rooster). Tenslotte tweede kerstdag: Dan is er alleen een Mis in Netersel om 11.00
uur, uit solidariteit met onze medeparochianen daar. We sluiten dan de tijd van een
wekelijkse viering af. Ik wens u allen een goede voorbereiding op kerstmis toe.
Pastoor Schilder
Zaterdag 18/12: om 15.00 uur gebedsdienst.
Mededelingen:
• De tijden van de avondmissen worden tijdelijk aangepast, vanwege een
bisschoppelijke bepaling. Dat betekent dat in Hoogeloon en Netersel de
zaterdagmis zal beginnen om 15.00 uur en in Bladel om 16.00 uur. De
biechtgelegenheid blijft staan op 17.00 uur in Bladel. De Aanbidding en
het Bijbeluurtje op woensdagen gaan wel door, vanwege het beperkte
gezelschap. Op zondagen verandert er niets.
• De Nieuwjaarsreceptie van de parochie is op zondag 16 januari 2022
vanaf 12.30 uur in Den Tref in Hapert (Alexanderhof 7).
THE LAB OF LIFE: MEER MOTIVATIE, ENERGIE EN MINDER STRESS!
We leven in een veeleisende en snel veranderende maatschappij. Ruim een kwart
van de 12- tot 18-jarigen in de Kempen voelt zich vaak of zeer vaak gestrest. Vaak
door school, huiswerk of door alles wat hij/zij moet doen, zoals een bijbaantje,
sporten en social media.
Om jongeren te helpen stress en het gevoel van overbelasting te verminderen, bieden gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden begin 2022 weer
een nieuwe The Lab of Life training aan. Met deze training leren jongeren hoe ze
zelf om kunnen gaan met hun energie. Ook leren ze hoe ze de regie kunnen pakken
over hun dagelijkse leven, zodat ze weer lekkerder in hun vel zitten.
Hoe ziet de training eruit?
De groepstraining bestaat uit vijf sessies van twee uur die om de week plaatsvinden. Onder begeleiding van een gecertificeerd trainer gaan jongeren op zoek naar
wat echt bij hen past en waar ze energie van krijgen. Ze leren handelen vanuit
intrinsieke motivatie en om te gaan met alle prikkels die dagelijks op hen afkomen. Ook leren ze doelen stellen, waarmee ze werken aan een goede balans tussen
hun school- en privé-activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek om duurzame gedragsverandering te
realiseren en te borgen.
Meer informatie?
Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit de vier
gemeenten. Eind januari start de eerstvolgende training. Deelname aan trainingen
wordt vergoed door de gemeenten. Let op: vol = vol! Meld uw zoon of dochter aan
via info@suzannevangompel.nl (of stuur een e-mail voor meer informatie).
Mailadres: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

