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BESTE BUNTSDTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES 

Carnaval 2022, veel afwachten wat kan er wel en wat kan er niet. Wat wij als CV 

De Buntstèkers doen willen, is gaan voor wat er wel kan. Op het moment van dit 

schrijven is er nog niks helemaal zeker. Toch lijkt het erop dat er met carnaval best 

weer mogelijkheden zijn om dit mooie feest fysiek te gaan vieren met onze 46ste 

Prins, Prins Parrie van ’t Hupke! 

Dit is voor ons een reden om onze jaarlijkse donateursactie op te starten. Voor 

degene die in het verleden een automatisch machtiging hebben ingevuld zijn er een 

paar mogelijkheden. Of u doet niets en het bedrag wordt vanzelf met aankondiging 

van uw rekening afgeschreven. Of u geeft aan ons door, via 

cvdebuntstekers@gmail.com, dat u er voor dit jaar vanaf ziet. Hebt u geen auto-

matische machtiging ondertekent dan komen onze leden binnenkort bij u langs om 

te vragen of u weer een donatie wilt doen. Dit maakt het mogelijk om ons pro-

gramma met carnaval door te kunnen laten gaan. Zoals het er nu naar uit ziet kan 

ons normale programma tijdens carnaval worden uitgevoerd. Dit betekent carnaval 

voor de peuters, kleuters, bovenbouw leerlingen, ziekenbezoek, carnaval in eigen 

tuin, seniorencarnaval, Buntstèkersbal op maandagavond en uiteindelijk met Pasen 

de optocht. We komen dus niet voor niets bij u aan de deur en hopen er met de 

carnaval voor iedereen weer een mooi feest van te kunnen maken. 

Na komende dinsdag weten we met grotere zekerheid te vertellen hoe het program-

ma tijdens de carnaval werkelijk uit zal gaan zien. Houdt hiervoor de berichtgeving 

in de van Aalsten tot Goor, op Facebookpagina, 

https://www.facebook.com/cvdebuntstekersnetersel/ , Instagrampagina C.V. de 

Buntstèkers (@buntstekers) • Instagram-foto's en -video's en onze internetsite 

https://www.cvdebuntstekers.com/ in de gaten! 

 

HERSTART BUURTBILJART 

Het door onderbrekingen “geteisterde” Buurtbiljart kan weer een aanvang nemen. 

Nu hebben we dat de afgelopen 2 jaar meer gelezen, maar laten we er vanuit gaan 

dat we nu toch echt weer eens de keu van zolder of uit de biljart-lade op D’n 

Driesprong kunnen halen. Alle teamcaptains hebben hierover intussen een bericht 

ontvangen. 

We gebruiken het oorspronkelijke spelschema met de speeldata die daarop zijn 

vastgelegd. Voor dinsdag 15 februari staat de eerste wedstrijd op het schema 

tussen De Heilei B en Winkelhoek D. Op woensdag 16 februari gevolgd door De 

Hoeve B tegen Plein A.  

Het team Beemke B heeft besloten om deze competitie niet meer in actie te komen. 

De overige teams hervatten dus het spelschema. Indien er teams zijn die afzeggen 
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voor wedstrijden, dit dan graag even aan ons doorgeven. We gaan onderzoeken of 

het mogelijk is om ook een wedstrijd element in te brengen (gebaseerd op gelijk 

gespeeld aantal partijen per team over de lopende periode) maar boven al spelen 

voor ons plezier.  

Let op: met de geldende RIVM-maatregelen moet de wedstrijd vóór 22:00u 

voltooid zijn en om deze reden beginnen voorlopig om 19:30u met het verzoek 

aan allen meteen een start te maken om binnen de tijd te blijven. Indien de 

maatregelen verruimd worden, zullen we via een korte mail aangeven dat 

starttijd weer opschuift naar 20:00u 

 

HOE HOUD JIJ HET VOL?  

Bij maatschappelijk werk de Kempen stellen we regelmatig deze vraag ‘hoe houd 

jij het vol?’. Iedereen loopt in zijn leven wel eens vast. De 

afgelopen 2 jaar is enorm veel op mensen afgekomen. Wanneer je 

financieel, in je relatie of op ander vlak een tegenslag te 

verwerken hebt gekregen, vraagt dat veel van ieders veerkracht. De 

maatschappelijk werkers van Lumens helpen je om stress te verminderen door 

praktische hulp, gesprekken of met je te zoeken naar hulp in de juiste richting.  

Een voorbeeld van wat maatschappelijk werk kan betekenen: een man van 60 jaar, 

alleenstaand. Is langdurig ziek thuis van zijn werk. Hij heeft te maken met zijn 

werkgever en de bedrijfsarts voor afstemming over zijn ziekteverloop en 

arbeidsmogelijkheden. Daarnaast heeft hij afspraken in het ziekenhuis, en te maken 

met de zorgverzekering voor declareren van zorg. Hij wil weten wat hem te 

wachten staat en wie hem kan helpen om alles wat op hem af komt in goede banen 

te leiden.  

Maatschappelijk werk wijst deze man de juiste weg, bijvoorbeeld naar het juridisch 

loket over zijn rechten en plichten in de ziektewet. We helpen hem zijn vragen 

helder te krijgen, maken een stappenplan en geven de juiste instanties door, zodat 

de man zelf aan de slag kan gaan met zijn vragen.  

Financieel veranderd er ook het een en ander voor deze meneer. Zijn inkomen is 

gedaald en hij merkt dat hij de touwtjes wat minder goed aan elkaar kan knopen. 

Dus helpt maatschappelijk werk hem inzicht te krijgen in zijn nieuwe situatie. We 

zorgen ervoor dat meneer financieel de zaakjes op orde krijgt door een vrijwillig 

maatje vanuit Cordaad Welzijn aan te vragen die helpt om een begroting te maken 

en de administratie te ordenen.  Verder verwijzen we naar sociaal raadsliedenwerk 

voor aanvraag van toeslagen.  

Deze man heeft veel verdriet over het verlies van zijn gezondheid en daarmee ook 

sociale contacten (collega’s o.a.). Stap voor stap helpt maatschappelijk werk 

meneer om te gaan met dit verlies. Hij neemt deel aan de rouw- en verliesgroep die 

wordt aangeboden en krijgt persoonlijke gesprekken met maatschappelijk werk.  

De interesses en hobby’s van meneer worden in kaart gebracht om hem te helpen 

weer energie te krijgen van het leven. Ook kan hij hiermee zijn netwerk vergroten 

door nieuwe contacten op te doen. Ten slotte wordt meneer geholpen met de 

aanvraag voor huishoudelijke hulp bij de WMO-afdeling van de gemeente, omdat 



hij door de lichamelijke beperkingen niet meer alles zelf kan doen. Na een traject 

van 4 maanden kan mevrouw weer zelf verder en sluit maatschappelijk werk af.  

Zo zijn er nog veel voorbeelden van vragen waarbij maatschappelijk werk iets kan 

betekenen. Blijf niet alleen rondlopen met je vragen: maatschappelijk werk helpt 

graag. De hulp is gratis. Wil je meer informatie over waarvoor je terecht kunt? 

Neem dan contact op via 040 219 33 00 of stel je vraag via 

aanmeldingenkempen@lumenswerkt.nl. Kijk ook eens op www.lumenswerkt.nl 

hier vind je ook ons groepsaanbod.  

 

AFSLUITING FONS VAN DER HEIJDENSTRAAT, NETERSEL 

Tussen 21 februari en 25 februari 2022 worden er werkzaamheden uitgevoerd op 

de Fons van der Heijdenstraat in Netersel. In deze periode wordt de weg openge-

broken voor het aanbrengen van een rechthoekige betonnen duiker onder de straat. 

Om van Netersel naar Westelbeers of andersom te rijden moet gebruik gemaakt 

worden van de omleidingsroute over de Westelbeersedijk. Hulpdiensten kunnen 

vanuit Netersel tot aan Fons van der Heijdenstraat nr. 57 bereiken. 

Opdrachtgever: Waterschap de Dommel, Uitvoerende partij: Ploegam  

Contactpersoon Ploegam (Kantoor): Roy van Emmerik – 06 13 34 54 14  

Contactpersoon Ploegam (Uitvoering): Pieter Fransen – 06 51 84 97 18 

 

BELONING VOOR JONGEREN DIE EEN CARNAVALSWAGEN BOUWEN 

Op dit moment is de verwachting dat er in het paasweekend (16-17-18 april) 

carnavalsoptochten gaan plaatsvinden in de gemeente Bladel. Op het jaarlijks 

budget dat beschikbaar gesteld wordt voor de jeugdige carnavalswagenbouwers kan 

zodoende weer een beroep gedaan worden. Het gemeentebestuur vindt het namelijk 

belangrijk dat er (vooral ook in deze tijd) binnen de gemeente zinvolle activiteiten 

zijn die jongeren aanspreken. Het bouwen van een carnavalswagen is een van de 

activiteiten waar veel jongeren bij betrokken zijn. Om onze waardering voor zowel 

de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten blijken, wordt er jaarlijks een 

waarderingsbudget van maximaal € 9.000,- beschikbaar gesteld.  

Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor alle carnavalswagenbouwers in de 

gemeente Bladel die voldoen aan de volgende criteria: 

• Een jeugdige carnavalsgroep moet minimaal uit 10 jongeren bestaan tussen de 

0 en 21 jaar en daarvan moet minimaal 75% in de gemeente Bladel woonachtig 

zijn; 

• De carnavalswagen of loopgroep met wagen moet minimaal de afmetingen van 

een personenauto hebben; 

• Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen worden; 

• De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal optochten waaraan wordt 

deelgenomen binnen de gemeente Bladel. Bij deelname aan 1 optocht wordt € 

• 200,- beschikbaar gesteld, bij deelname aan 2 optochten € 350,- en bij deelna- 

• me aan 3 optochten € 450,-; 
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• Na afloop van carnaval dient er per optocht waaraan is deelgenomen een 

bewijs van deelname en een foto van de wagen te worden overlegd aan de 

gemeente; 

• Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt per 

carnavalsgroep nog eens maximaal € 100,- extra subsidie verstrekt om te 

besteden aan de milieustraat. 

• Mocht het aantal aanvragen dusdanig hoog zijn en het subsidieplafond van € 

9.000,- zou overschreden moeten worden, dan wordt de subsidie naar rato 

verdeeld. 

Bij de aanvraag voegt u de NAW-gegevens en het rekeningnummer van de 

carnavalsgroep toe en een opgave van het aantal jongeren (met leeftijd en woon-

plaats) die gedurende de bouw en voorbereiding van de carnavalswagen hebben 

meegewerkt. Daarnaast zien wij bij de aanvraag graag de toevoeging van het aantal 

optochten waaraan de carnavalsgroep van plan is deel te nemen. De aanvraag stuurt 

u naar de afdeling Ontwikkeling, t.a.v. Niek van Boekel van de gemeente Bladel 

(Postbus 11, 5530 AA Bladel of digitaal naar info@bladel.nl). De aanvraag moet 

worden ingediend vóór 8 april 2022. 

Mochten er uiteindelijk toch geen carnavalsoptochten plaatsvinden (bijvoorbeeld 

door nieuwe maatregelen i.v.m. het coronavirus) of als er op andere momenten dan 

het paasweekend optochten gaan plaatsvinden, dan kan er dit jaar wel gewoon een 

aanvraag ingediend worden.  

 

CREATIEF NETERSEL. 

In december zijn we een proef gestart met een nieuw kleinschalig evenement in ons 

dorp: Creatief Netersel! 

Dit is een initiatief van twee creatieve inwoners uit Netersel. Vaak 

kent u die kleine bedrijfjes of hobbyisten niet die aan huis mooie 

dingen maken en verkopen. Soms ziet u een karretje aan de straat of een kast 

waarin zij hun koopwaar aanbieden. Maar als u niet toevallig door de straat komt 

weet u niet van het bestaan. Creatief Netersel! zorgt ervoor dat u die lokale 

bedrijfjes of hobbyisten wél leert kennen. 

Oma Neeske heeft haar pipowagenplein ter beschikking gesteld voor dit initiatief. 

In de gezellige brocante sfeer vindt u diverse exposanten met hun creaties of 

diensten.  

Het evenement wordt 5 x per jaar georganiseerd en dit is de eerste editie in 2022. In 

een gezellige winterse sfeer met heerlijke zelfgemaakte erwtensoep, warme 

chocomel, glühwein en vuurkorven kunt u genieten van de creatieve mensen uit de 

regio. Verder zijn er natuurlijk ook nog andere drankjes en hapjes. Voor de 

kinderen is er gratis ranja en popcorn.  

Er is voldoende parkeergelegenheid, de nog geldende covid voorschriften worden 

nageleefd.  

U bent welkom op zondag 20 februari vanaf 14.00u bij Oma Neeske aan de Fons 

van der Heijdenstraat 45. 
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