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*******************************************************************
GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL
In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden.
De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
• Zondag 25 september 2022: 10:00 uur. Intentie: Wim Kerkhofs
• Zondag 09 oktober 2022: 10:00 uur
• Zondag 23 oktober 2022: 10:00 uur
• Zondag 30 oktober 2022: 10:00 uur Allerzielen
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte
welkom. U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:
gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden.
Gebedsvieringengroep Netersel
"KBO”ERS OPGELET:
Dinsdag 27 september is een bezoek aan de kringloop in Veldhoven gepland.
Opgeven kan nog tot zaterdag 24 september bij Henk Looijmans tel.: 06 13568246
Vertrek vanaf de Poel. Met de auto om 13.30 uur. Met de fiets om 13.00 uur"
BESTE NETERSELSE VERENIGINGEN,
Hoe vervelend vonden we het geen contact meer met elkaar te mogen hebben
tijdens Corona. Het lijkt al bijna vergeten. Wat we ons wel gerealiseerd hebben:
hoe belangrijk het is gezond te zijn en te blijven. En dat is nog niet altijd zo makkelijk. Hoe zou het zijn wanneer we als dorp daarin samen optrekken en samen
gezonde dingen doen.
De Gemeente Bladel neemt deel aan het Kempisch Preventie akkoord en heeft een
potje met geld van waaruit we wellicht iets extra’s kunnen doen, bijvoorbeeld een
duo-fiets. Andere dingen hoeven helemaal geen geld te kosten denk aan een
wandel- of een gezond-eten-kookgroepje. Wanneer we kleine dingen samen doen,
kunnen we samen onze algehele gezondheid stimuleren.
Wil je meer weten kom dan dinsdagavond 20 september om 20 uur naar De
Poel en praat en doe mee.

Namens de dorpsraad, Corien Snijder 06-53303391
PAROCHIEMEDEDELING.
De vormsellessen zijn begonnen. Maar we kijken ook al vooruit. De informatieavond voor de Eerste Communie is op maandag 7 november in het parochie-

zaaltje in Bladel en op donderdag 10 november in het Hart van Hapert, beide keren
van 20.00 tot 21.00 uur. Ouders mogen eventueel van avond wisselen als ze niet
kunnen op de avond voor het betreffende dorp. Ouders van kinderen uit de andere
dorpen in de parochie zijn ook welkom, al bestaat daar de gewoonte om eens in de
twee jaar communievoorbereiding te geven. Tijdens de informatieavond gaat het
over de datum van de Eerste Communie, over de lessen en het project. En we
beantwoorden alle vragen. Er worden aanmeldformulieren uitgereikt die vóór 1
december ingevuld moeten worden. Vanaf januari beginnen de lessen. Voor Hapert
zoeken we nog vervanging voor Edith Spooren en Mieke van Laarhoven, die na
jarenlange inzet het stokje door willen geven. Bedankt, dames! Het was plezierig
om met jullie samen te werken.
Pastoor Schilder
Mededeling:
• De opbrengst van de MIVA collecte is € 276,88, waarvoor onze hartelijke
dank.
PARKINSON DE KEMPEN.
Op woensdag 28 september hebben we een bijeenkomst van Stichting Parkinson de
Kempen, gezamenlijk met het Parkinson Café Midden-Brabant. De bijeenkomst
vindt plaats in Hotel-Restaurant De Druiventros, Bosscheweg 11, 5056 PP in Berkel-Enschot. Het hotel is gemakkelijk te bereiken, het bevindt zich direct aan de
noordzijde van de snelweg van Tilburg naar ’s-Hertogenbosch, afslag BerkelEnschot--Oisterwijk.
De bijeenkomst begint om 16:30H en eindigt om ca. 18:30H. De zaal is open om
16:00 H. Er worden broodjes en koffie/thee aangeboden. Er is geen pauze.
De bijeenkomst staat in het teken van DBS, Deep Brain Stimulation, en wordt
verzorgd door neuroloog dr. T, van Asseldonk van het ETZ in Tilburg die deze
operaties uitvoert in samenwerking met de neurochirurg.
Diepe hersen stimulatie (DBS, Deep Brain Stimulation) wordt bij de ziekte van
Parkinson toegepast om de symptomen van de ziekte beter te controleren. Tijdens
de voordracht zullen de volgende vragen aan bod komen :
1) Wie komt er in aanmerking voor DBS ?
2) Hoe werkt het ?
3) Wat zijn de voor en nadelen ?
4) Wat zijn de ontwikkelingen ?
5) Hoe ziet het er in praktijk uit ?
Enkele personen met DBS zijn aanwezig en bereid te laten zien hoe de DBS voor
hen werkt. Daarnaast is er ruimte voor vragen uit de zaal .
De bijeenkomst is gratis een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht, dit kan tot 26 september. U kunt
een e-mail te sturen aan parkinsondekempen@outlook.com
COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 26 SEPTEMBER A.S. VIA E-MAIL
ADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.

