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BUURTLUNCH:  

Maandag 5 december is er weer een lunch waarbij alle inwoners van Netersel van 

harte welkom zijn. Dus zorg dat u hier ook bij bent! Er zijn geen coronamaat-

regelen meer maar we vragen wel aan iedereen: heeft u klachten blijf dan thuis!  

Vanaf 12.00 uur is de inloop en om 12.15 uur wordt de soep opgeschept.  

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Graag tot ziens op maandag 5 december in de huiskamer van de Poel. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• Zondag   11 december 2022: 10:00 uur 

• Zaterdag 24 december 2022: 19:00 uur  

Kerstavond:  Samenkomen om de geboorte van Jezus te gedenken. 

Intenties voor deze viering: Jan Beijens - Thom van der Heijden en Ria van der 

Heijden-Lavrijsen; Familie Broeckx-Vissers; Familie Castelijns-Hendriks; Sjef 

Hooijen, Jos en Corry en Martien van Schagen; Familie Janssen-Lukassen en Fa-

milie van de Velde-Bosch 

U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte 

welkom. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

De Advent is begonnen. We hebben in de parochie een Adventswijzer gemaakt met 

praktische tips voor deze bijzondere tijd. Hij is ook te lezen via onze website. Je 

kunt zelfs meedoen met een preekwedstrijd!  

Er is een moment in de Advent dat we samen even ademhalen: Zondag Gaudete 

(11 december). Dat betekent ‘verheug jullie’. We zijn dan halverwege onze voor-

bereiding op Kerstmis. Kinderen in de parochie mogen dan een kerststalletje mee-

brengen naar de gezinsviering van 11.00 uur. Voor onze nieuwe communicanten is 

dat ook de startviering. Zij krijgen een kinderbijbeltje cadeau. En voor alle 

kinderen is er na afloop iets lekkers. Van harte welkom!  
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Mededelingen: 

• In de Advent is er elke woensdag een bijbeluurtje in de pastorie, om 19.30 

uur. Er staan ook andere suggesties voor de voorbereiding op Kerstmis in 

een Adventswijzer die achterin de kerk ligt.  

• Het Adventsproject dit jaar is voor de ondersteuning van aanstaande 

moeders die het moeilijk hebben. Elk weekend is daarvoor de collecte. In 

de PC55 staat meer informatie. 

 

HERHAALPRIK 

Wilt u een herhaalprik tegen corona? In onze gemeente is er op een aantal maan-

dagen een tijdelijke priklocatie van de GGD. Dit kan zonder afspraak en scheelt 

reistijd. 

Locatie is Den Herd aan het Emmaplein 4 in Bladel. U kunt hier nog terecht op 5 

en 12 december, van 09.00 tot 16.30 uur. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs 

mee te nemen. 

 

LET OP! OPLICHTERS ACTIEF! 

Wij krijgen verschillende signalen van inwoners, verenigingen en ondernemers in 

de gemeente dat zij worden benaderd door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert 

namens de gemeente Bladel advertenties te werven voor het gemeentemagazine. 

Ook vragen deze bedrijven hoge prijzen voor een vermelding in de adressenindex 

(achterin het magazine).  

De officiële gemeentegids wordt verzorgd en uitgegeven door Akse Media. Zij 

werven momenteel geen advertenties voor het gemeentemagazine. Bovendien is 

een vermelding in de adressenindex gratis. Mocht u worden benaderd, vraag dan 

om identificatie en neem contact op met de gemeente Bladel via info@bladel.nl of 

0497 - 36 16 36. 

 

THE LAB OF LIFE: MEER MOTIVATIE, ENERGIE EN MINDER STRESS! 

Ze gaan naar school, hebben huiswerk, willen met vrienden afspreken, hebben een 

bijbaan of zitten op een (sport)club. En dan willen ze waarschijnlijk ook nog wat 

slapen. Niet gek dat ze weleens denken: #hoedan?! De gemeenten Bergeijk, Bladel, 

Eersel en Reusel-De Mierden bieden na de kerstvakantie weer een nieuwe The Lab 

of Life training aan voor jongeren. 

Meer informatie?  

Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit de vier 

gemeenten. De training start in de week van 16 januari. De training wordt online 

gegeven op een avond. Welke avond bepaalt de trainer na afstemming met de 

deelnemers. Deelname aan trainingen wordt vergoed door de vier gemeenten. Let 

op: vol = vol! Meld je aan via info@suzannevangompel.nl (of stuur een e-mail voor 

meer informatie).  

Kijk voor meer informatie op www.kempenbranie.nl.  

 

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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