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POTGROND ACTIE PUUR POPORKEST 

PUUR Poporkest is een vereniging die niet weg te denken is uit de Neterselse 

gemeenschap. Alhoewel dat in 2020 moeilijk was, hebben we toch een aantal 

mooie, alternatieve optredens mogen verzorgen. Wat te denken van de doden-

herdenking op 4 mei. Op negen plaatsen in het dorp speelde leden om 20.00 u het 

Taptoe signaal, gevolgd door twee minuten stilte. Aan de oproep aan de inwoners 

om dit vanaf de inrit mee te beleven werd massaal gehoor gegeven. En 2020 werd 

afgesloten met een digitaal kerstconcert. Nog steeds te beluisteren via de link op 

Facebook of onze site. Maar ook Kempen TV vond het de moeite waard en heeft 

het uitgezonden. Voor dit jaar hadden we op zaterdag 29 mei, weer een groot 

concert voor alle mensen uit Netersel op het programma staan. De nog steeds 

geldende maatregelen zorgen er echter voor dat we ons daar niet optimaal op 

kunnen voorbereiden. Daarom hebben we besloten het concert te verplaatsen naar 

mei 2022. Maar wij beloven u dat wij u nog muzikaal gaan verassen vóór de zomer, 

mits we de tijd krijgen om gezamenlijk te repeteren.  

Dit alles kunnen wij natuurlijk niet organiseren zonder uw financiële steun. PUUR 

Poporkest organiseert daarom deze periode weer de jaarlijkse potgrond actie. Deze 

week wordt daarvoor huis-aan-huis een bestelflyer bezorgt. In de week van 1 tot en 

met 6 maart komen onze leden bij u langs om uw potgrondbestelling  op te halen. 

Om dat zo veilig mogelijk te doen voor u en onze leden, hebben wij er voor geko-

zen geen contant geld aan te nemen. Wij vragen u te betalen door het bedrag van 

tevoren over te maken óf ons te machtigen om het bedrag éénmalig van uw reke-

ning af te schrijven. Op deze manier hoeft u alleen het briefje te overhandigen en 

wordt het aantal handelingen tot een minimum beperkt. Mocht u onverhoopt niet 

thuis zijn en toch graag een bestelling willen plaatsen, dan mag u uw bestellijst ook 

vóór zondag 7 maart, afgeven bij Kees Castelijns, Fons van der Heijdenstraat 16.   

Zaterdagochtend 20 maart wordt uw bestelling gratis thuis gebracht. 

Namens PUUR Poporkest hartelijk bedankt voor uw bestelling.  

   

BESTE CV DE BUNTSTÈKERS, 

Wat hebben we genoten! 

van het foto’s maken met Niels op de hei 

van de ziekenbezoeken 

van de kraamvisite 

van de uren in studio “De Tureluur”, o.a. tijdens de bingo en andere spelletjes 

van de tuinversieringen 

van het jureren en het uitreiken van diverse prijzen 

van de aandacht en positiviteit van alle mensen, en als slotstuk  



van de rondrit met onze klasgenoten op de Prinsenwagen. Samen gek doen en lol 

maken. Onvergetelijk allemaal! 

Het was een geweldige ervaring, en wij vonden het een eer. 

Enorm bedankt allemaal. 

Alaaf van prinses Puk en prins Miel 

 

MEDEDELING DORPSRAAD 

Omdat Ely van Weert per 1 maart 2021 commissielid Middelen en Algemene 

Zaken voor VVD Bladel wordt, is het volgens de verordening niet toegestaan dat 

hij zitting blijft nemen in de dorpsraad. Dit is reden dat hij per 28 februari 2021 de 

dorpsraad verlaat. 

Vooralsnog zal hij de dorpsraad wel blijven ondersteunen met enkele hand- en 

spandiensten. 

Wij willen Ely bedanken voor zijn inspanningen bij de dorpsraad Netersel ge-

durende de afgelopen 4 jaren. 

Dorpsraad Netersel 

 

VASTENACTIE  2021 THEMA: WERKEN AAN JE TOEKOMST 

Het belang van voortgezet onderwijs 

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. 

Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico op werkloosheid als volwassenen. 

Overigens biedt een baan niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd 

leven 783 miljoen mannen en vrouwen mét een baan toch in armoede. Ze doen 

veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en mensonwaardige 

arbeidsomstandigheden.  

Een beroepsopleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede 

baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken 

over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na 

te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving. Eerlijk 

werk maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker. Daarom streeft 

Vastenactie naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot eerlijk betaald werk 

in acceptabele omstandigheden.  

Het belang van voortgezet onderwijs is groot. Een extra jaar scholing levert tot tien 

procent meer inkomen op. Ook vermindert voortgezet onderwijs voor meisjes de 

kans op kindhuwelijken. En we zien dat mensen die voortgezet onderwijs hebben 

gevolgd vaker een leidende rol op zich nemen in de gemeenschap, bijvoorbeeld bij 

het oplossen van conflicten. 

(U kunt doneren via IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

 

KERKBERICHTEN. 

Voor de komende week zijn de kerkberichten niet ontvangen. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 6 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 1 MAART A.S. OM 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN. 


