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GEBEDSDIENSTEN 

Nu de maatregelen m.b.t. Corona zijn versoepeld willen we, zoals we eerder 

hebben aangegeven, van start gaan met de gebedsdiensten. 

Onze eerste gebedsdienst zal zijn: 27 februari 2022 om 10:00 uur in de Poel. 

Wij willen na de gebedsdienst samen nog een kopje koffie of thee drinken. U bent 

allen van harte welkom. 

Ingrid van Dooren, Yvonne Heuveling, Bart Alemans, Han Castelijns, Kees 

Castelijns en Gerrie Castelijns 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES 

Met groot genoegen maken we het programma voor carnaval 2022 bekend. Met de 

huidige maatregelen gaat D’n Driesprong weer open voor het grote publiek. Op ver-

toon van je kaartje, QR code en ID kaart is D’n Driesprong weer toegankelijk voor alle 

Buntstèkers en Buntstèkerinnekes. 

Kaartverkoop carnaval 2022 

Dinsdag 22 februari is de kaartverkoop voor carnaval 2022 van 19.00 - 21:00 uur in de 

Driesprong. Kaarten zijn op de dagen zelf ook nog aan de deur te koop. Omdat het nog 

niet helemaal duidelijk is wat er in de omliggende dorpen georganiseerd word, bestaat 

er een kans dat er een te grote toestroom van mensen komt. Om de toestroom van 

mensen te reguleren gaan we kaarten verkopen. Dit maken we via deze brief bekend 

zodat mensen uit Netersel de kans hebben een kaartje te kopen. Er word voor 4 dagen 

kaartverkoop gehouden.  

• Zaterdag (prijsuitreiking carnaval in eigen tuin)  

• Zondag  (carnaval voor het hele gezin/ Buntstèkers show) 

• Maandag (groot carnavalsbal) 

• Dinsdag (3 uurkes achter af) 

De prijs van de kaartjes bedraagt  €5 per dag. Naast het kaartje krijg je tevens 2 

consumptiemunten.  

PROGRAMMA CARNAVAL 2022  

Dinsdagavond 22 februari  

19.00 Kaartverkoop carnaval. 21.00 einde kaartverkoop. 

Zaterdag: Carnaval in eigen tuin      

10.00 Start carnaval in eigen tuin. Jurering word dit jaar door het publiek gedaan.  

Juryformulieren zijn te vinden op www.cvdebuntstekers.com en bij de Poel. 

 Opgeven deelname via inschrijfformulier. Te downloaden op 

www.cvdebuntstekers.com 

20.00 Prijsuitreiking carnaval in eigen tuin in D’n Driesprong. Ook online te volgen 

http://www.cvdebuntstekers.com/


               via: https://www.twitch.tv/cvdebuntstekers.  

Zondagmiddag: Carnaval voor het hele gezin  

14.00 Start carnaval voor het hele gezin. De spellenmiddag met welbekende en nieuwe 

spellen.  17.30 Prijsuitreiking carnaval voor het hele gezin. 

Zondagavond: 

19.00      Start Buntstèkers show. Een avond vol optredens live op het podium en 

ingezonden filmpjes. De Buntstèkers show is ook live te volgen via:  

https://www.twitch.tv/cvdebuntstekers.   

  Opgeven en inzendingen graag naar cvdebuntstekers@gmail.com 

22.00  Prijsuitreiking Buntstèkers show. 

Maandagmorgen: Peuter-/ kleutercarnaval     
10.00 Start peuter-/kleutercarnaval alles t/m groep 2. 12.00 Einde peuter-

/kleutercarnaval. 

Maandagmiddag: 50+ carnaval    
14.00 Start 50+ carnaval, 50+ carnaval is ook live te volgen via: 

https://www.twitch.tv/cvdebuntstekers 

 Graag opgeven via een mail naar cvdebuntstekers@gmail.com 

17.00 Einde 50+ carnaval. 

Maandagavond: Groot carnavalsbal  
19.00 Groot carnavalsbal met live muziek van Trekhawk. 

Dinsdag   

14.00  Start foto zoektocht door het dorp. 

15:30     Laatste spel eindigt in D’n Driesprong.  

16:00     Start playback show. 

17.00 Pauze en prijsuitreiking foto zoektocht. 

18.00      Prijsuitreiking playbackshow. 

19.11 Einde carnaval symboolverbranding. 

Afscheidswoordje Prins/afsluiting carnaval met symboolverbranding bij 

Kiosk.  

20.00 3 uurkes achteraf. 

 

VERLENGING GELDIGHEID MANTELZORGBON 

Bent u mantelzorger? Dan krijgt u jaarlijks een waardering in de vorm van een 

cadeaupas van 25 euro. Deze pasjes zijn ruim een jaar geldig. Omdat door corona 

de winkels minder bereikbaar zijn geweest, heeft de gemeente besloten dat het 

pasje dat is uitgegeven in november 2020 langer geldig is, namelijk tot 1 maart 

2022. U heeft nu dus nog tijd om uzelf even te verwennen! U verdient het. 

 

CARNAVAL. 

De redactie wenst iedereen een fijn, veilig en gezond carnaval. Veel plezier. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 5 MAART .A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 28 FEBRUARI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

https://www.twitch.tv/cvdebuntstekers
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

