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BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES 

De aanvang van onze zittingsavond zaterdag 5 februari (aanstaande zaterdag) is 

gewijzigd. Deze avond begint al om 18:00 uur online. Gezien de versoepelingen 

voor de horeca is het op dit moment mogelijk om tot 22:00 uur in onze residentie 

de Driesprong te verblijven. Helaas alleen voor een beperkte groep. Toch hebben 

we er als Buntstèkers voor gekozen om deze mogelijkheid te benutten en met de 

raad van 11, artiesten van de liveoptredens, leden van het genietschap en de ere-

leden aanwezig te zijn in de Driesprong. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 

onze nieuwe prins een waardevollere zittingsavond te kunnen bieden dan enkel een 

online uitzending. Daarnaast willen we uiteraard de Driesprong een hart onder de 

riem steken. We zijn heel blij voor William en Bianca dat we als vereniging weer 

bij hun terecht kunnen. Dit is voor hun fijn en zeer zeker ook voor ons als gemeen-

schap. 

Om ons zeer mooie programma volledig te kunnen  afronden voor 22:00 uur, zijn 

we genoodzaakt om te starten om 18.00 uur. Hierbij willen we alvast de deelne-

mende groepen, te weten Fistvaerekes, Barbiertjes, Tapkratjes, Galpers, Dansver-

eniging Netersel, Bart en Jaap, Niels en Jeroen en onze eigen leden bedanken voor 

hun inbreng!  

We hopen alle buntstèkers en buntstèkerinnekes op dat tijdstip online te mogen 

verwelkomen! En er op die manier wederom weer een gezellige zittingsavond van 

te maken voor ons allen en zeker voor onze dappere nieuwe PRINS! 

Op deze avond zal er tevens aandacht worden besteed aan het programma van de 

komende carnaval! 

Zaterdagavond na afloop van de zittingsavond zullen de leden van de Buntstèkers 

de carnavalskrant 2022 rondbrengen. Als bijlage in deze krant zit er een memory-

spel als extraatje bij. Vouw het papier enkele keren op de perforatielijnen en scheur 

deze voorzichtig los. Zo heb je dan een 24delig memoryspel met afbeeldingen uit 

onze eigen carnavaleske omgeving. Veel plezier met het spel namens de redactie. 

ALLÁÁÁÁÁFFF 

CV De Buntstèkers 

 

WELKE PAPA’S, MAMA’S, OPA’S OF OMA’S DOEN MEE? 

Muziek maken met je (klein)kind is super leuk en het draagt bovendien bij aan de 

ontwikkeling van je kind. Wanneer zes dreumesen of peuters zich aanmelden kan 

Muziek op Schoot in De Poel van start! Wellicht ook leuk om als cadeau te geven. 

Muziek op Schoot in samenwerking met Puur Poporkest 

7 lessen op dinsdag (8, 15, 22, 29 maart en 5, 12 19 april) 

Locatie: De Poel  



Docent: Elisabeth Smulders (gediplomeerd docent Muziek op Schoot®) 

Voor: kinderen van 1, 2 en 3 jaar met één (groot)-ouder of verzorger 

Tijd: dinsdag van half 10 tot kwart over 10 

Aantal: minimaal 6 kinderen en maximaal 10 

Cursusprijs: per kind € 70,- 

Heb je wel interesse maar kun je niet op dinsdag? Laat het dan even weten. 

Meer informatie of aanmelden bij Corien Snijder corien@latestraat.nl 

 

BUURTHULP NETERSEL:  

Maandag 7 februari gaat de Buurtlunch niet door! 

Vrijdag 11 februari is iedereen van harte welkom op het koffie-uurtje van 10.30 uur 

t/m 11.30 uur in de huiskamer van de Poel.  

We controleren bij binnenkomst uw QR-code. Het dragen van een mondkapje is 

verplicht tot u zit. Uiteraard staat alles op 1,5 meter klaar. 

Als u klachten heeft; keelpijn, hoesten, snotneus, koorts dan willen we graag dat u 

thuisblijft! 

Graag tot ziens op vrijdag 11 februari. 

 

GLASVEZEL. 

Goed nieuws voor Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel: er komt glasvezel!  

Goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Bladel. Tijdens de glasvezel-

campagne zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen voor Casteren, Hapert, 

Hoogeloon en Netersel om in deze vier kernen glasvezel aan te leggen! Naar 

verwachting start de aanleg eind maart 2022. Eerder heeft DELTA Fiber Netwerk 

al aangekondigd glasvezel te gaan aanleggen in de kern Bladel. 

Start van aanleg glasvezel  

In het eerste kwartaal van 2022 start de aannemer met de bouwwerkzaamheden in 

Bladel. Het doel is om zoveel mogelijk woningen te voorzien van een aansluiting 

op het glasvezelnetwerk. Hoe meer woningen nu al worden aangesloten, hoe 

beperkter de overlast. De straat hoeft dan maar één keer ‘open’. Dit begint met een 

schouwer van de aannemer die langs de woningen gaat om te kijken waar de 

aansluiting in de woning mag worden geplaatst. Vaak is dit in de meterkast, maar 

het kan ook op een andere locatie in de woning. Iedereen ontvangt hier binnenkort 

een bericht over.  

Nog geen abonnement? Aanmelden is nog mogelijk!  

Tot 1 maart 2022 krijgen inwoners van Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel de 

mogelijkheid om zich alsnog aan te melden voor glasvezel zonder aansluitkosten. 

Aanmelden kan via lokale verkopers, gavoorglasvezel.nl of de websites van 

telecomaanbieders Caiway, DELTA, Online.nl of Helden van Nu. Door het 

invullen van hun postcode vinden inwoners van deze kernen alle informatie over de 

telecomaanbieders op hun adres en de diverse pakketten voor tv, internet en/of 

bellen.  

Website met meer informatie over glasvezel in gemeente Bladel  

Kijk op gavoorglasvezel.nl voor meer informatie en het laatste aanlegnieuws.  
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