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BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES,
Hopelijk hebben jullie vorige week zaterdag genoten van onze
eerste digitale zittingsavond 2021. We hebben veel positieve
reacties mogen ontvangen. Als Buntstèkers zijn we trots op het
talent dat we in ons dorp hebben op allerlei gebied. De deelnemers en iedereen die op welke manier geholpen heeft, heeft dat met bijzonder
veel inzet en enthousiasme gedaan! Waar een klein dorp dan toch weer groot in kan
zijn.
Hieronder nogmaals het programma voor de aankomende carnaval. Houdt de
laatste ontwikkelingen de komende dagen tot de carnaval, in de gaten op onze site
https://www.cvdebuntstekers.com/ of op onze facebookpagina.
In het kort nogmaals het programma zover het nu bekend is:
• 13 februari Carnaval in eigen tuin (middag), prijsuitreiking/ quiz (avond,
Via livestream);
o Opgeven voor 5 februari, inschrijfformulier op onze site
• 14 februari Carnaval voor het hele gezin (middag/avond);
o Zorgen dat je om 14.00 uur de livestream volgt
• 15 februari Bingo (middag), Buntstèkershow (avond, Via livestream);
o Aanmelden BINGO via een email sturen naar:
cvdebunstekers@gmail.com
o Playbackshow deelname insturen act via 06-51868058, volg de
livestream vanaf 20.00 uur
• 16 februari Spel- en fotozoektocht voor jong en oud (middag), afsluiting
op passende manier (avond)
o Aanmelden deelname email sturen naar:
cvdebunstekers@gmail.com
▪ Inschrijving per gezin of jeugd 12 jaar of jonger in
groepjes van maximaal 6 personen. Aanmelden via mail
cvdebuntstekers@gmail.com uiterlijk 13-2. Geef hierbij
je familienaam op. In het geval van jeugdgroepjes alle
namen doorgeven a.u.b.
▪ Je ontvangt dan per mail een vertrektijd tussen 14:00 en
16:00 en een locatie waar te starten. (kerk of de
Buntstèker)
▪ De zoektocht vindt zich plaats binnen de bebouwde kom
en is ook aangegeven op een kaart welke we meegeven
samen met het invulformulier.

▪

Ga je als gezin of groepje verkleed dan levert dat
bonuspunten op en die kunnen het verschil maken!
▪ Hou je tijdens de zoektocht aan de corona maatregelen
die dan gelden. Er lopen natuurlijk meerdere gezinnen
door het dorp, houdt afstand van elkaar.
We hebben een goeie start gemaakt met de zittingsavond, nu door naar een
bijzondere en leuke carnaval samen op de manier wat mogelijk is!
Aláááááfff CV De Buntstèkers
KERKBERICHTEN
Zaterdag 6/2: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus
Josephus van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen; Jan en Betje
van de Zande-Antonius, hun dochters Anneke en Riet, schoonzoon Jan en zoon
Simon
Mededelingen:
• U kunt de komende tijd uw oude palmtakjes inleveren in een mand
achterin de kerk. Die verbranden we voor Aswoensdag.
BESTE BUNSTÈKERS EN BUNSTÈKERINNEKES,
Carnaval komt dichterbij en wij krijgen er steeds meer zin in! Ook carnaval in
eigen tuin komt steeds dichterbij. Wij hebben al gehoord dat er veel mensen druk
bezig zijn met de voorbereidingen dus dat belooft wat te gaan worden! We willen
jullie er op attenderen dat jullie niet moeten vergeten om jezelf op te geven. Er zijn
al verschillende aanmeldingen, zowel individueel als in groepsverband. Je kunt
jezelf opgeven door een mail te sturen naar cvdebunstekers@gmail.com vermeld
hier je naam, het adres waar je de tuin versierd hebt en welk thema daarbij hoort.
Zorg er ook voor dat je tuin zaterdag 13 februari om 10.00 uur klaar is. Die dag zal
de jury alle opgegeven tuinen gaan bekijken en beoordelen. Hiervoor wordt een
speciale jury aangesteld en ook de stem van onze jeugdprins Miel en jeugdprinses
Puk zullen hier een belangrijke rol in gaan spelen! Dus zorg dat jouw tuin de
mooiste en best versierde tuin van carnaval 2021 wordt en vergeet niet om jouw
tuin op te geven via de mail!
AFVALINZAMELING 2021
Inzamelgebieden
• Bebouwde kom Netersel: elke vrijdag in de even weken.
Omdat wij signalen ontvangen hebben dat de benaming van de twee buitengebieden niet gelukkig is geweest en soms tot verwarring kan leiden, worden die gebieden voortaan als volgt aangeduid:
Bladel Buitengebied Zuid wordt:
• Hapert (incl. Castersedijk): elke maandag in de even weken. Bebouwde
kom en buitengebied (inclusief Castersedijk) van Hapert en buitengebied Bladel en
Netersel.
Op de gemeentelijke website: www.bladel.nl en op de afvalapp staat meer info.

