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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 deel-nemers 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. 
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▪ 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 13/2: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor het welzijn van de 

parochie. 

Mededelingen: 

• In de vastentijd zijn er extra activiteiten in de parochie, om ons geestelijk 

voor te bereiden op Pasen: 

• Kinderen zijn welkom om op vrijdagmiddagen te oefenen voor het zingen 

op Palmzondag (28 maart). 

• Elke zaterdag bidden we om 17.00 uur de Kruisweg in de kerk van Bladel.  

• Op de 2e, 4e en 6e zondag van de veertigdagentijd is de collecte in alle 

kerken bestemd voor ons vastenproject. 

• We laten het koekje achterwege bij het koffie drinken, behalve op zon- en 

feestdagen. 

• Het bijbeluurtje is elke 2e en 4e woensdag van de maand om 19.30 uur. We 

lezen in stukjes het lijdensverhaal volgens Marcus. 

• Neem eens een kijkje op onze vernieuwde website 

www.parochiepetruspaulus.nl 

 

GRATIS VOOR BIBLIOTHEEKLEDEN: 160 ONLINE CURSUSSEN 

Leden van de Bibliotheek kunnen vanaf 1 februari online cursussen volgen via hun 

Bibliotheek. Met online cursussen als Presenteren, Doelgericht werken, Goed met 

Geld of Kritisch denken kunnen zij leren en zich persoonlijk ontwikkelen. Gratis en 

op elk moment! 

Er is keuze uit meer dan 160 online cursussen op het gebied van bijvoorbeeld 

communicatie, persoonlijke kracht, taal en commerciële vaardigheden. 

Bibliotheekleden kunnen de cursussen volgen via de Bibliotheek op de leerplat-

forms van twee professionele aanbieders Soofos en Goodhabitz. De online 

cursussen en een uitleg hoe het werkt zijn te vinden op 

www.bibliotheekdekempen.nl/onlinecursussen. Ben je nog geen lid van de 

Bibliotheek? Lid worden kan ook online, al vanaf €35,- per jaar. 

 

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS  

Het gemeentehuis is op maandag 15 februari 2021 geopend van 09.00 tot 12.00 

uur. Dit in verband met carnaval.  
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