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AGENDA DORPSRAAD NETERSEL 27 SEPTEMBER 2021 OM 20.00 UUR IN
DE POEL.
De coronaregel om 1 ½ meter afstand te houden is vervallen. Iedereen is van harte
welkom behalve als men klachten heeft gerelateerd aan Corona
1. Opening
2. Verslag vorige vergadering 5-7-2021
3. Voorstellen Loes Beekman, Eva Delissen, Yvette Prummel en Daniël Swinkels
als ouderenconsulent, mantelzorgondersteuner, vrijwilligersondersteuner en
jeugdcoach van de gemeente Bladel
4. a. Terugkoppeling enquête woningbouwbehoefte in Netersel
b. invulling woningbouwbehoefte / woningbouwprogramma
5. Invulling vrijgevallen ruimte sportpark
6. Project blauw groen Bladel (samenwerken aan een betere omgeving)
door Fleur van Duijnhoven en buro Dupro
7. Terugkoppeling klankbordgroep de Hoeve (door wethouder Wim v.d. Linden).
8. Rol gemeente bij verkoop Latestraat 11 bij beoordeling projectplan
9. Mededelingen
a. kempisch preventie akkoord
b. stand van zaken verkiezingen dorpsraad (21-12-21)
10. Rondvraag
11. Sluiting
DONATEURSACTIE PUUR POPORKEST
Volgende week houdt PUUR Poporkest weer haar jaarlijkse donateursactie. In deze
week komen leden van PUUR Poporkest weer bij u langs de deur voor een vrijwillige bijdrage. De leden zullen rekening houden met de 1,5m i.v.m. Corona.
Met uw financiële steun blijft het voor PUUR Poporkest mogelijk om mooie
optredens in Netersel en daarbuiten te verzorgen.
Deze week ontvangt u de flyer van de donateursactie. Mocht u jaarlijks een vast
bedrag willen geven aan PUUR Poporkest, dan kunt u hiervoor ook het machtigingsformulier op de achterkant van de flyer invullen. De leden die volgende week
bij u langs de deur komen zullen dit formulier dan meenemen.
PUUR Poporkest zit in deze nog onzekere tijd van Corona niet stil. Op dit moment
zijn we al druk bezig met repeteren voor een uitwisselingsconcert met Koninklijke
Harmonie St. Cecilia uit Schijndel op zaterdag 16 oktober in Schijndel en voor een
kerstconcert samen met zanggroep Tolad uit Hoogeloon op vrijdag 17 december in
Hoogeloon en zondag 19 december in Netersel in de kerk. Meer informatie over
deze concerten zal nog volgen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage en hopelijk tot ziens op een van de genoemde
concerten.
KERKBERICHTEN
Zaterdag 25/9: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor de zieken in de
parochie
Mededelingen:
• Het bijbeluurtje is om 19.30 uur in Bladel, iedere 2 e en 4e woensdag van
de maand.
• Zondag 26 september is er weer voor de eerste keer koffie drinken na de
Mis van 11 uur in Bladel. Omdat te vieren is er iets lekker bij de koffie en
een drankje. Daarna wordt voortaan iedere zondag koffie aangeboden.
• Vanaf 1 oktober zal het kerkhof in Bladel ’s nachts gesloten zijn. De
openingstijden zijn van 7.30 tot 19.30 uur. In de weekends vanaf 9.00 uur
’s morgens.
GGD START ONDERZOEK NAAR GEZONDHEID KINDEREN VAN 0 T/M 11
JAAR.
Vanaf maandag 20 september valt bij een groot aantal ouders een uitnodiging voor
deelname aan de kindmonitor in de bus. Het gaat om een grootschalig onderzoek
naar de gezondheid van kinderen van 0 t/m 11 jaar. De GGD Brabant-Zuidoost
organiseert dit onderzoek onder 26.000 ouders en verzorgers in onze regio. Hoe
meer mensen meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van kinderen in beeld
krijgt.
De GGD Brabant-Zuidoost voert de Kindmonitor eens in de vier jaar uit in
opdracht van de gemeenten in de regio. De vragen gaan over de gezondheid,
leefomgeving, het welzijn en de invloed van corona. Heeft u een uitnodiging
ontvangen? Dan is uw kind via een steekproef uit de Basis Registratie Personen
(BRP) geselecteerd. Ouders kunnen de vragenlijst online invullen op
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant Alle antwoorden worden vertrouwelijk
verwerkt. De GGD beloont elke dertigste deelnemer met een cadeaubon ter waarde
van vijftien euro. Dit bedrag kan ook worden gedoneerd aan een goed doel. Vult u
de vragenlijst liever op papier in? Begin november ontvangt u een herinnering met
een schriftelijke vragenlijst.
Resultaten
De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor
kinderen om gezond en veilig te wonen en te leven en om spelen makkelijker te
maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de
aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden
en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden? De GGD publiceert de resultaten
van het onderzoek medio 2022.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 2 OKTOBER A.S. MOET VOOR MAANDAG 27 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR ZIJN AANGELEVERD.

