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HEB JIJ AL GESTEMD OP PUUR POPORKEST?
PUUR Poporkest vindt het belangrijk dat kinderen zich muzikaal kunnen ontwikkelen. Want wanneer je muziek maakt, leer je ook samenwerken met anderen en
leer je jouw creativiteit te ontplooien. Zo kun je jezelf ontwikkelen, terwijl je plezier hebt met andere kinderen en je ook nog eens een instrument leert bespelen.
Door de huidige regelgeving bieden basisscholen geen muziekonderwijs meer aan.
Daarnaast is er in ons dorp geen muziekschool. Onze kinderen komen daardoor niet
meer in aanraking met (het maken van) muziek. Daarom gaat Puur Poporkest, samen met Art4U en de Sint Lambertus Basisschool, kinderen op school laten kennismaken met muziek. We maken gebruik van daarvoor geschikte instrumenten, zodat
we laagdrempelig muziekonderwijs aan kunnen bieden aan de kinderen in Netersel.
Om dit mogelijk te maken is geld nodig. Puur Poporkest heeft ons initiatief aangemeld bij de Rabo Clubactie.
Heb jij ook al gestemd op dit initiatief van Puur Poporkest? Stemmen kan tot 25
oktober. Stemmen is heel makkelijk. Je kunt via de website of via de app van de
Rabobank lid worden. Zodra je bent aangemeld, zie je alle projecten waar je uit
kunt kiezen. Je kunt ook zoeken op “Puur Poporkest”.
We vinden het hartstikke fijn als je meehelpt om onze Neterselse kinderen weer te
laten kennismaken met muziek. Bij voorbaat dank! Puur Poporkest.
KOOKGROEP.
Beste mensen, omdat corona het toelaat, willen wij weer beginnen met koken,
enwel op 18 november om 12.30 uur. Nieuwe bewoners, die lid zijn van de KBO
zijn ook welkom.
Wij willen graag dat zich iedereen opnieuw aanmeldt, dit kan op tel: 06-5135738,
bij Rian Roijmans. Opgeven voor 24 oktober. De kosten zijn € 7,50 per persoon.
Wij controleren op een vaccinatiebewijs, of een negatief testbewijs.
Hopelijk tot ziens. De kookgroep.
WAT ZIJN JOUW WENSEN VOOR ONS DORP.
Brainstormavond !!
Graag nodigen we jou uit voor deze sessie, wat heeft Netersel nodig komende jaren? Deze avond vind plaats op woensdag 27 oktober a.s. om 19.30 uur in de Poel,
om ongeveer 21.00 uur willen we afsluiten met een drankje.
Denk out of the box ? Cultuur, sport, veiligheid, verkeer, school, wonen, jong en
ouderen. Ken je mensen die dit ook leuk vinden, breng ze a.u.b. mee. Samen bouwen aan een mooier dorp Netersel, in de gemeente Bladel.
Graag tot woensdag.

CDA Bladel. Anjo van de Huygevoort, Sjan Vervoort, Pauline van de Heuvel,
Niels Beerens, Marco Schoenmakers,.
TENTOONSTELLING.
De tentoonstelling "Het pad van de vrouw" gaat eindelijk door. Het uitgangspunt
was de vrouw in de gemeente Bladel maar we zijn zo enthousiast geworden dat we
soms over onze gemeentegrenzen heen hebben gekeken.
Al met al volgens ons een verrassende tentoonstelling. Van 27 tot 31 oktober van
14.00 tot 17.00 uur, in den Aord in Casteren. Entree 2 euro.
Groeten, Marja Hol.
BEDEVAART WEEBOSCH.
KBO leden opgelet: dit jaar gaat de bedevaart naar de Weebosch NIET door. Op de
geplande datum werden er geen missen meer opgedragen. Henk Looijmans.
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 16/10: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus
Josephus van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
Mededelingen:
• De informatieavond voor de Eerste Communie is op donderdag 21 oktober
om 19.00 uur in het zaaltje in Bladel.
• De collecte van het weekend van 23 en 24 oktober is bestemd voor
Missiezondag.
• Maandag 18 oktober vieren we het feest van St. Lucas.
• Op 24 oktober vieren we in Hapert het feest van H. Severinus.
MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021
Macenta is een plaats in de regio Guinee Forestière in het zuiden van Guinea. Het
gebied is niet erg ontwikkeld. De mensen leven voornamelijk van de landbouw, die
vaak nog ambachtelijk en met ouderwetse methodes wordt bedreven. Het leven is
er primitief en er is veel analfabetisme, met name onder vrouwen en meisjes.
Het huidige schoolgebouw
De basisschool in Macenta bestaat op dit moment uit anderhalf klaslokaal. Toen het
eerste klaslokaal klaar was, hebben veel ouders hun kinderen ingeschreven. Er zijn
nu ongeveer 40 leerlingen. Daarom begon men met de bouw van een tweede
klaslokaal. Echter, omdat het geld op was moest de bouw stil gelegd worden. Dat
betekent dat de kinderen allemaal in een lokaal zitten en les krijgen op verschillende niveaus. Die situatie is niet ideaal.
Een complete basisschool
De zusters willen graag het tweede klaslokaal verder af laten bouwen en vervolgens
nog vier andere klaslokalen er bij laten bouwen. MISSIO ondersteunt het pastorale
werk in West-Afrika, ook nu in tijden van corona. Help mee! Geef uw bijdrage
tijdens de collecte op Missiezondag 23/24 oktober of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

