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BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES,
Helaas laat de situatie rondom corona niet veel gezamenlijke activiteiten toe. Met
de maatregelen van nu hebben we als carnavalsvereniging besloten om het oud
ijzer ophalen in november, uit te stellen tot een later tijdstip. Als er een nieuwe
datum is wordt hier tijdig over gecommuniceerd.
Waarschijnlijk zal Carnaval 2021 een andere carnaval zijn dan wat we gewend zijn.
We willen echter niet dat het een jaar wordt zonder carnaval! Het hoe en wat zullen
we op een later moment bekend maken.
We willen iedereen een hart onder de riem steken en blijf genieten van de kleine
dingen die er zijn!
CV De Buntstèkers
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 14/11: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor het welzijn van
de parochie.
INTOCHT SINTERKLAAS NETERSEL 2020
Ook dit jaar wil de Sint graag weer naar Netersel komen, echter door de Coronacrisis lijkt het de Sint verstandiger zelf niet fysiek af te reizen naar Netersel en een
traditionele intocht te houden met een feest voor iedereen in de Poel.
Toch wil de Sint graag in contact komen met alle kinderen van de onderbouw in
Netersel, dit zal hij doen door middel van Teams of FaceTime. Op 22 november in
de ochtend zal dit plaats vinden, alle ouders van de onderbouw zijn reeds
gecontacteerd hierover via de basisschool.
Ook dit jaar hebben we voor alle kinderen t/m groep 8 weer een surprise. De surprise is voor alle kinderen die in Netersel wonen en/of op school zitten. Anders dan
andere jaren zal de Sint de surprises dit jaar laten rondbrengen door enkele van zijn
Pieten.
Heb je kinderen onder de 4, die geen broertjes of zusjes op de basisschool hebben,
waar wij een snoepzak mogen bezorgen? Stuur dan een mailtje naar :
Sint.online.netersel@gmail.com Vermeld hierbij zeker je adres en om hoeveel
kinderen het gaat!
Voor de jaarlijkse collecte zullen we dit jaar niet bij u aan de deur komen. Wilt u
ons toch steunen dan kunt u een eigen bijdrage overmaken op IBAN : NL 22
RABO 0123 8641 00 t.n.v. Oranje Comité Netersel. Hiervoor alvast dank.
GEEN KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL
Helaas gaat in november 2020 het Koffie-uurtje niet door. De Poel is genoodzaakt

zijn deuren te sluiten voor enkele weken. We hopen dat in december het koffieuurtje wel door kan gaan. Tijdens de coronacrisis kan het zijn dat u meer contact
wilt dan wat u momenteel heeft. Buurthulp Netersel wil daar graag wat aan doen of
eventuele mogelijkheden met u bespreken.
Onze vrijwilligers staan voor u klaar. Mocht u behoefte hebben; laat het ons weten.
We zijn te bereiken op;
• Telefonisch; 06-53473972
• buurthulpnetersel@gmail.com
• https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/
We wensen het allerbeste voor u en uw naasten! Wees lief voor mekaar.
Groetjes Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid van Raak.
OUDERENCONSULENT GEMEENTE BLADEL
In de gemeente Bladel is sinds kort een ouderenconsulent actief. Loes Beekman
staat midden tussen de ouderen en helpt hen op een laagdrempelige en persoonlijke
manier bij hun vragen rondom zorg, welzijn, wonen en eenzaamheid.
Loes vertelt: “Sommige dingen worden lastiger wanneer u ouder wordt. Wat
vroeger vanzelfsprekend was, gaat nu soms niet zo makkelijk meer. Het huis
schoonhouden, de post afhandelen of leuke dingen blijven doen kunnen bijvoorbeeld lastiger worden. Maar met de juiste hulp en zorg is vaak meer mogelijk dan u
denkt. Ik bied u een luisterend oor en zoek samen met u naar alle mogelijke
oplossingen voor uw situatie. Ik schep hierbij overzicht in alle vormen van hulpverlening en werk ook samen met lokale ouderenorganisaties.”
Waar kunnen ouderen zoal mee terecht bij de ouderenconsulent?
Enkele voorbeelden: Oplossingen om langer zelfstandig te kunnen wonen; Activiteiten en voorzieningen in eigen dorp of binnen de gemeente; Het regelen van
zorg, maaltijd- en boodschappendiensten of vervoer; Het regelen van hulp bij de
administratie of bij financiële problemen; Het leggen van sociale contacten; Een
luisterend oor
Contact
Niet alleen ouderen, maar ook familie, buren of professionele medewerkers,
kunnen contact opnemen met Loes wanneer zij denken dat iemand haar hulp kan
gebruiken. Dit kan telefonisch op 06-16028677 of via het mailadres
l.beekman@bladel.nl.
PUUR POPORKEST.
PUUR Poporkest wil iedereen bedanken die op onze vereniging heeft gestemd met
de Rabo Clubsupport actie. Wij zijn aangenaam verrast door het bedrag dat wij,
door uw stem, ontvangen van de Rabobank. Wij gaan dit bedrag, zoals eerder
gemeld, besteden aan onderhoud of vervanging van de xylofoon.
Ondertussen zijn wij weer druk bezig met de organisatie van ons volgende
‘openlucht concert’ op zaterdag 29 mei 2021, genaamd PUUR Natuur. Noteer deze
datum in uw agenda, want het beloofd weer een prachtig spektakel te worden.
Nogmaals bedankt voor uw bijdrage, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

