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‘SPUURTOCHT’ PUUR POPORKEST ZONDAG 11 JULI GAAT DOOR 

• Willen jullie elkaar ook weer graag ontmoeten, maar dan wel nog steeds 

veilig en volgens de regels? 

• Hebben jullie ons sociale contact net zo gemist als wij? 

• Vonden jullie onze alternatieve carnaval ook zo gezellig? 

Kijk dan snel op de bijgevoegde flyer en doe mee! 

Carnaval 2021 kon door de Corona regels niet doorgaan en ons geplande concert in 

mei helaas ook niet. Maar net als bij het carnaval laten wij ons niet uit het veld 

slaan. Daarom hebben ook wij een veilig alternatief bedacht. 

Zondag 11 jullie organiseren wij een muzikale ‘sPUURtocht’! Verspreid door Ne-

tersel wordt door kleine groepjes muzikanten muziek gemaakt. Bij elk groepje kan 

je letters verdienen. Met deze (juiste) letters kan uiteindelijk een zin gevormd 

worden.  

De tocht is bedoeld voor iedereen; jong, oud en alles wat daar tussen zit. Je kunt 

alleen mee doen, of met vrienden en familie. Naast muziek en gezelligheid zorgen 

wij ook op 4 verschillende plaatsen in ons dorp voor een natje en een droogje.  

Wij hebben er heel veel zin in en zien jullie graag allemaal op zondag 11 juli tussen 

10.30 uur en 12.30 uur! Meer informatie volgt! 

 

BUURTHULP NETERSEL KOFFIE-UURTJE 

Beste bewoners van Netersel. Na een lange periode van lock-down mogen we u 

eindelijk weer ontmoeten in de Poel. Op vrijdag 11 juni houden we weer ons ver-

trouwde Koffie-uurtje van 10.30uur tot 11.30uur.  

Iedereen uit Netersel is welkom op het Koffie-uurtje van Buurthulp Netesel. We 

willen graag het contact met bewoners onderling stimuleren.  

Natuurlijk zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing;  

- Hebt u klachten die kunnen wijzen op Corona; blijf thuis en laat u testen.  

- Draag een mondkapje totdat u op uw plaats aan tafel zit. 

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

- We vragen een paar persoonsgegevens en laten u een gezondheidscheck 

invullen.  

- Geen zelfbediening (Buurthulp coördinator zal u koffie/thee aanbieden).  

Maar het belangrijkste is; we vinden het fijn om u weer te ontmoeten op ons koffie-

uurtje. We horen graag uw verhaal! Uw zorgen! Uw vragen!  

Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn we ook bereikbaar voor hulpvragen 

zoals hulp bij vervoer, hulp bij computergebruik, een klusje, hulp bij een vraag die  

u niet weet waar te stellen, een activiteit waarbij u hulp zou willen….enz. Noem 



maar op.  U mag ons alles vragen!!   

U kunt ons bellen, mailen en we zijn te vinden op Facebook en op de website van 

De Poel 

➢ Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur) 

➢ buurthulpnetersel@gmail.com 

➢ www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Graag tot vrijdag. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid van Raak en 

Kees van Limpt. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 12/6: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties.  

 

NIEUW TELEFOONNUMMER HUISARTSENPOST 

Het telefoonnummer voor spoedzorg van huisartenpost ShoKo is veranderd. Het 

nieuwe nummer is 040 – 26 60 505. Aan dit nummer zijn geen extra kosten ver-

bonden. Sla ‘m op in uw telefoon! De huisartsenpost is voor spoedzorg bereikbaar 

op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur en 

op alle weekend- en feestdagen. 

 

GEDEELTELIJKE HUURCOMPENSATIE CORONA LOKALE CULTURELE 

ORGANISATIES  

Veel culturele organisaties in de gemeente Bladel hebben het zwaar door de coro-

namaatregelen. Om hen financieel te compenseren, heeft de gemeente Bladel tij-

delijk beleid opgesteld. Culturele organisaties die een locatie huren van de ge-

meente kunnen nog tot 1 juli 2021 huurcompensatie aanvragen voor de periode 1 

april t/m 31 december 2020. Deze huurcompensatie betekent dat 50% van de huur 

van deze periode wordt kwijtgescholden. 

Voor wie en onder welke voorwaarden? 

Culturele organisaties in de gemeente Bladel die huurder zijn van de gemeente 

Bladel. De voorwaarden voor huurcompensatie zijn in het kort: 

• Er moet sprake zijn van financiële problemen die veroorzaakt zijn door de 

coronacrisis. 

• U staat ingeschreven in de gemeente Bladel. 

• U kunt aantonen dat financiële schade zo veel mogelijk is beperkt. 

• U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om uitgaven zo veel mogelijk te 

beperken en inkomsten zo veel mogelijk te behouden. 

• Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. 

Tot 1 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen. Uiterlijk 1 augustus 2021 ontvangt u 

een reactie. Als de aanvraag is goedgekeurd, zal de gedeeltelijke kwijtschelding 

worden verrekend met de afrekening van 2021.  

Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? Ga naar 

www.bladel.nl/huurcompensatie.  
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