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VAN DE REDACTIE. 

Volgende week komt het kerstnummer van de dorpskrant weer uit. Dit is ook het 

laatste nummer van 2022. Daarna gaan we even op vakantie. 

Het eerste nummer in 2023 komt uit op zaterdag 14 januari. 

Kopij voor de periode van 24 december 2022 tot en met 13 januari 2023 kunt u in-

leveren op het redactieadres of via de mail voor uiterlijk maandag 19 december 

2022 om 18.00 uur. Kopij voor de uitgave van 14 januari 2023 moet zijn ingeleverd 

voor maandag 9 januari 2023 om 18.00 uur. 

De redactie. 

 

ADVENTSPROJECT “WE LOVE YOU BOTH” 

“We love you both” (we houden van jullie allebei) is een laagdrempelige hulpver-

lening en een telefonische hulplijn voor aanstaande ouders om op verhaal te komen. 

Op basis van jarenlange ervaring weten de medewerkers van ‘We love you both’ 

hoe groot de voldoening kan zijn als het aanstaande ouders beter lukt om de ge-

boorte van hun kind in te passen in hun leven. 

‘We love you both’ is non-confessioneel en staat open voor iedereen, Nederlanders 

en buitenlanders. Het is geen protestgroep die mensen veroordeelt. Het gaat erom 

hulp te bieden aan ouders op laagdrempelige wijze.  

Om dit goede werk te steunen vraagt de parochie hier in de Advent aandacht voor. 

Dat past bij het toeleven naar de geboorte van het kind Jezus in Betlehem. 

Als u vragen hebt kunt u terecht bij pastoor Schilder  info@parochiepetruspaulus.nl 

De opbrengst van de kerkcollectes in onze parochie tijdens alle H. Missen in de 

Advent zal bestemd worden voor het project “We love you both”  U kunt uw bij-

drage ook overboeken naar rekening NL 12 RABO 0137 1753 96 ten name van RK 

Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus onder vermelding van:  “Adventspro-

ject 2022 ”. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. De 

datum van de eerstvolgende viering is:  

• 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; Mark van de Bijgaart en familie 

Castelijns-Hendriks; Sjef Hooijen, Jos en Corry en Martien van Schagen; Familie 

Janssen-Lukassen en familie van de Velde-Bosch; Jan en Cor van Dooren- Hes-

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

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

Na de kerstviering is er géén koffie/thee drinken. 

De datums van de eerstvolgende viering is:  

• 8 januari 2023: 10:00 uur 

• 22 januari 2023: 10:00 uur 

Na deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van 

harte welkom. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

Tussen Kerst en Nieuwjaar kunt u weer één van onze leden verwachten voor de 

donateursactie van CV de Buntstèkers. Voor degenen, die via een automatisch 

machtiging betalen, krijgen binnenkort bericht dat het bedrag wordt afgeschreven. 

Indien men voor de toekomst ook graag middels een automatische machtiging wil 

gaan betalen, kan dit worden doorgegeven aan het raadslid dat bij u aan de deur 

komt.  

De donateursactie is bedoeld om de activiteiten tijdens de carnaval financieel te 

ondersteunen. Deze activiteiten zijn o.a. kindercarnaval, seniorencarnaval, zie-

kenbezoek en de optocht. Voor 2023 hopen we weer een mooie carnaval te 

organiseren voor jong en oud. Alvast hartelijk dank voor jullie steun! 

AlááááF! 

CV De Buntstèkers 

 

NIEUWE E-MAIL. 

Hallo iedereen ons nieuwe email is  m.gestel61@gmail.com  

Hopelijk voor iedereen duidelijk. groeten Ad en Marga van Gestel. 

 

HULP IN NOOD NETERSEL /  BLADEL 

We zijn op zoek naar een bestuurslid die ons team wil versterken. We zoeken 

iemand uit Netersel, zodat Netersel iets beter vertegenwoordigd  is in de Stichting 

Hulp in Nood Netersel / Bladel.  

Wat onze Stichting precies inhoud vind u op www.hulpinnood-bladel-netersel.nl  

Wilt u weten wat de functie precies inhoud kunt u infomeren bij Jan Castelijns, 

Neterselsedijk 41, Lage Mierde  tel. 013-5092075. 

 

KERSTSTAL. 

De stal is open van 24 december tot en met 6 januari, van 10.00 uur tot 20.00 uur.  

De opbrengst van de gaven uit de bus zijn dit jaar weer voor de voedselbank. 

We wensen iedereen fijne feestdagen namens de kerststalwerkgroep. 

 

VOORVERKOOP ZITTINGSAVOND 

Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes. 
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Nog even en het is weer zo ver. Op 28 januari houden we weer onze zittingsavond.  

Op deze avond zijn er diverse optredens vanuit ons eigen dorp, aangevuld met 

buitendorpse tonpraters. Natuurlijk zal aan het einde van deze avond de Prins van 

ons Hupke 2023, bekend worden gemaakt.  

De voorverkoop van de kaarten voor deze wederom niet te missen zittingsavond, is 

op vrijdag 13 januari in de Poel van 19:00 uur tot 20:00 uur. 

De poel zal om 18:30 uur open gaan en zullen in volgorde van binnenkomst num-

mertjes worden uitgedeeld. Iedereen kan dan binnen in de huiskamer wachten en 

naar wens een bakje koffie, thee of iets anders nuttigen. Niemand hoeft dus tot 

19:00 uur buiten in de kou te staan. Hieronder nogmaals het reglement van de 

voorverkoop. Lees onderstaand reglement goed door om teleurstelling of 

misverstanden te voorkomen. 

Reglement voorverkoop: 

• De minimale leeftijd is 2de jaar Pius-X. 

• Op de avond van de voorverkoop beginnen we niet eerder dan de 

afgesproken tijd. 

• We verkopen maximaal 6 kaarten per persoon. 

• De genen die de kaarten koopt mag een voorkeur opgeven bij wie ze 

willen zitten. (carnavalsgroep, buurt, etc.) 

• De kaarten moeten bij bestellen betaald worden. 

• Degene die de kaarten koopt krijgt een bewijs van betaling mee. 

• Iedere koper geeft een contactpersoon op waaraan de kaarten met 

stoelnummers kunnen worden afgegeven. 

• De kaarten zelf worden later thuis afgegeven aan de contact persoon. 

• Het bestuur maakt na de voorverkoop een indeling die zo veel mogelijk 

naar wens is van onze gasten. 

Alááááf! 

CV De Buntstèkers 

 

ROUWEN DOEN WE SAMEN IN 2023 

Cordaad Welzijn biedt een laagdrempelige plek waar het over rouwen gaat. Het 

verlies van een dierbare kan je het gevoel geven dat niets er meer toe doet. Toch 

moet of wil je verder met je leven. Weet je even niet hoe, en kun je wel wat steun 

gebruiken? Dan is deze groep Rouwen doen we samen er speciaal voor jou. 

Elke eerste 3de woensdag van de maand kun je deelnemen aan deze groep. Bij 

DeGoeiPlak in Bladel van 14:00-16:00 uur. 

Aan de hand van thema’s rondom verlies en rouw bieden we de gelegenheid eigen 

ervaringen met elkaar te delen. 

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Maar verder heeft 

iedereen te maken met verdriet en pijn. De herkenning, erkenning en steun die juist 

lotgenoten elkaar kunnen geven helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden. 

Soms wil je jouw verhaal delen en dat is om verschillende redenen wel eens lastig, 

Maar het is jouw verhaal en daarom waard om verteld en gehoord te worden. 



Bij rouw en verlies denk je vaak eerst aan overlijden, maar het kan ook gaan over 

verlies van gezondheid, een relatie, ontslag, een veranderd toekomstperspectief of 

andere vormen van tegenslag. 

Je wordt gastvrij ontvangen op 18 januari 2023 met een kopje koffie of thee. De 

bijeenkomsten vinden plaats in DeGoeiPlak, Kloostertuin 2 in Bladel. 

De deelname is gratis. Twee vrijwilligers begeleiden de bijeenkomsten in alle 

vertrouwelijkheid en veiligheid. 

Nadere informatie of aanmelden graag via email of telefoon. Bij Ivonne Megens 

Cordaad Welzijn Email: ivonnemegens@cordaadwelzijn.nl  Tel:0657782844. 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Er zijn komend jaar 3 communicantjes uit Bladel, 5 uit Hapert en 1 uit Netersel. 

Een bescheiden oogst… Wie had dat twintig jaar geleden gedacht? Natuurlijk gaan 

we er net als altijd een mooie voorbereiding van maken, maar het is wel even 

slikken.  

Ik merk dat ouders hun kind meer zelf laten kiezen, zoals ze dat vroeger bij het 

Vormsel deden. Omdat de kinderen intussen weinig ervaring opdoen met het ge-

loof, wordt de drempel te hoog voor ze. Ook proef ik dat de hoofden van ouders vol 

zitten met van alles. Ze hebben het zo druk. Dan kan de kerk er ongemerkt uit-

floepen. Willen we dat of gaan we als gezin de uitdaging aan om Jezus te volgen in 

deze tijd? Zijn Ster blijft stralen voor wie het wil zien.  

Pastoor Schilder 

 

ENERGIEBESPAARBOXEN OM DE WINTER DOOR TE KOMEN 

De prijzen voor zowel gas als elektriciteit zijn het afgelopen jaar hard gestegen. 

Sommige inwoners hebben hierdoor meer moeite om de energierekening te betalen.  

Daarom ontvingen ongeveer 750 huishoudens in de gemeente Bladel afgelopen 

week een energiebespaarbox. In deze box zitten elf energiebesparende producten 

die mensen kunnen installeren in hun huis 

Wie krijgt de energiebespaarbox? 

Mensen die in slecht geïsoleerde huurwoningen van een woningcoöperatie wonen, 

kunnen hun woning niet zelf verduurzamen, omdat ze geen grote wijzigingen mo-

gen aanbrengen in hun huurhuis. Daarom krijgen zij een energiebespaarbox. 

Daarnaast krijgen ook inwoners met een laag inkomen die een slecht geïsoleerde 

koopwoning hebben, een energiebox van de gemeente. 

Hebt je geen energiebespaarbox ontvangen, terwijl je er wel recht op hebt. Geldt 

dat voor jou? Of heb je nog vragen over de box? Stuur dan een e-mail naar 

duurzaamheid@bladel.nl.  

Hulp nodig? 

Heb je de energiebespaarbox niet ontvangen, maar heb je wel moeite om rond te 

komen? Of heb je hem wel ontvangen, maar heb je toch nog extra hulp nodig? 

Maatschappelijke Dienstverlening kan je misschien helpen. Kijk op 

www.kempengemeenten.nl/geldzaken om te zien wat ze voor jou kunnen 

betekenen.  
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