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KOFFIEUURTJE.
Het Koffie-uurtje van vrijdag 14 januari a.s. gaat NIET door.
Buurthulp Netersel.
OPBRENGST BUS KERSTSTAL.
De opbrengst in de bus bij de kerststal, bestemd voor de voedselbank is, € 160,65
Iedereen heel hartelijk bedankt , namens de. kerststalwerkgroep.
GEBEDSDIENSTEN
Gezien het hoge aantal corona besmettingen en de onzekerheid over de maatregelen
voor de nabije toekomst hebben we besloten de tweewekelijkse gebedsdiensten op
zondagmorgen in de Poel niet op zondag 16 januari te starten.
Wanneer we wel beginnen is afhankelijk van het verloop van de coronapandemie
en zullen we via van Aalsten tot Goor laten weten. Een ieders gezondheid staat
hierbij voorop.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die eventueel gebedsdiensten mee in elkaar
willen zetten of die mee willen voorgaan in de gebedsdiensten. Hebt u interesse,
laat het ons weten.
Ingrid van Dooren, Yvonne Heuveling, Bart Alemans, Han Castelijns, Kees
Castelijns en Gerrie Castelijns
BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES
Het is niet de sterkste noch de meest intelligente die overleeft, het is degene die
zich het beste kan aanpassen.
Één van de vele vragen die we ons de laatste tijd hebben gesteld: “Hoe kunnen we
de carnaval in ‘t Hupke bruisend houden? ” We zijn er met het hele dorp in de 47
jaar dat de vereniging bestaat in geslaagd om de carnaval tot een grandioos dorpsfeest te maken. In deze lastige tijden voor het verenigingsleven wordt er flink aan
onze poten gezaagd. Als carnavalsvereniging geven we ons alleen niet zo maar
gewonnen. Wij willen er alles aan doen om onze tradities op welke manier dan ook
in ere te houden.
Zo hielden we aan het ‘’normale’’ carnavals jaar 2020 al verschillende uitdagingen
over. In het carnavals jaar 2021 kwamen daar hele grote uitdagingen bij. We
hebben als dorp laten zien dat er heel veel mogelijk is als er een echte wil is om
carnaval te vieren. Toch is het niet te vergelijken met een normale carnaval. Als we
kijken naar wat de carnaval echt speciaal maakt hebben we wel heel veel moeten
laten schieten. We konden niet bij elkaar komen in D’n Driesprong, er werden geen

carnavalswagens gebouwd en er werd geen optocht verreden. Dat is te veel als je
het ons vraagt.
Omdat ook dit jaar de kans bestaat dat de optocht en carnaval in D’n Driesprong
niet of op een aangepaste manier zal kan plaatsvinden, zijn we met de verenigingen
in gesprek gegaan. De groepen zijn al begonnen met het bouwen van een carnavalswagen. Wij willen dat heel graag stimuleren en perspectief bieden om dit ook komende jaren te blijven doen, want niemand weet hoe het de komende jaren zal
verlopen. Samen zijn we tot het volgende gekomen.
Zomercarnaval
Op het moment dat de optocht op 26 februari 2022 niet door kan gaan word er
naast de activiteiten tijdens carnaval een zomercarnavals weekend georganiseerd in
het weekend van 8,9,10 juli 2022. Als het weekend met de dan geldende regels wel
door kan gaan, is het programma als volgt:
Datum:
Ochtend:
Middag:
Avond:
Vrijdag 8 juli:
Feestavond
Zaterdag 9 juli:
Optocht
Prijsuitreiking
Zondag 10 juli:
Kindercarnaval
50+ carnaval
Symbool
verbranding/ 3
uurkes achteraf
Uiteraard gaan we ons er weer voor inzetten om in de echte carnavalsperiode, 26
februari tot en met 2 maart 2022, de nodige activiteiten te organiseren afgestemd op
wat er dan WEL kan!
Ten alle tijden zullen we tijdig communiceren over de werkelijke invulling van het
programma, zowel ten aanzien van de zittingsavond (5 februari) als van de carnaval. Volg de berichtgeving in de van Aalsten tot Goor, Facebookpagina,
https://www.facebook.com/cvdebuntstekersnetersel/ en onze internetsite
https://www.cvdebuntstekers.com/ in de gaten!
We gaan er weer een grandioos feest van maken: ALAAF !!!!! CV De Buntstèkers
VASTSTELLING NIEUWE SUBSIDIEVERORDENING DUURZAME
ENERGIE 2022 GEMEENTE BLADEL
Subsidieverordening 2022
Op 1 januari 2022 is de nieuwe subsidieverordening duurzame energie voor
particulieren ingegaan. Het subsidiebudget voor aankomend jaar is €350.000,-. Er
is het een en ander gewijzigd ten opzichte van de huidige subsidieverordening.
Informatie over de subsidieregeling
De subsidieverordening, aanvraagformulier en verdere informatie over de subsidieregeling zijn te vinden op de website www.bladel.nl . Voor vragen over de
procedure of voorwaarde kunt u contact opnemen met de medewerkers van het
Klant en Contact Centrum (KCC); 0497 - 36 16 36; info@bladel.nl.
E-mailadres: vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl
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