
VAN AALSTEN TOT GOOR 
Dorpskrant van Netersel        Redactieadres: Boontuintje 13 

42e  Jaargang no 20                                       28 Januari 2023                                                
******************************************************************* 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende viering zijn:  

• 05 februari 2023: 10:00 uur. Intentie voor Janus Beijens. 

• 12 februari 2023: 10:00 uur 

• 26 februari 2023: 10:00 uur 

Na deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van 

harte welkom. 

U kunt ook een intentie opgeven voor deze gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

OPEN DAG BUNTBENGELS. 

We zijn al flink aan het bouwen aan onze wagen. We hebben er weer zin in om 

mee te doen aan de optochten. Op zondag 29 januari van 13:00-17:00 kunnen jullie 

komen kijken wat we aan het maken zijn. 

Locatie: De hoeve 23a. Achterom staat de koffie klaar. 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Zaterdag 4/2:  om 19.00 uur in de kerk in Netersel, Gildemis van het St-Brigida 

gilde. 

Overleden: Ria Fiers-van de Ven, 89 jaar. 

Mededelingen: 

• De opbrengst van de Adventsactie is €  874,49. 

• Als u nog geen brief van de Actie Kerkbalans hebt ontvangen, wilt u dat 

dan a.u.b. doorgeven aan het parochiekantoor (387618). 

 

WERK IN UITVOERING IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE BLADEL 

Werk: Gepland groot onderhoud De Hoeve Netersel. Periode: week 04-2023 t/m 

week 40-2023. Uitvoering: Aannemingsbedrijf J. van Esch (Cromvoirt) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant 

Contact Centrum (KCC), tel. 0497 - 361636. 

 

BELONING VOOR JONGEREN DIE EEN CARNAVALSWAGEN BOUWEN 

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente zinvolle acti-

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

van de activiteiten waar veel jongeren bij betrokken zijn. Om onze waardering voor  
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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 jeugdige carnavalswagenbouwers in 

de gemeente Bladel die voldoen aan de volgende criteria: 

• Een jeugdige carnavalsgroep moet minimaal uit 10 jongeren bestaan van 

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 

deelname aan 3 optochten € 450,-; 

• Na afloop van carnaval dient er per optocht waaraan is deelgenomen een 

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

gemeente; 

• Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan per 

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

de (indien van toepassing) gemaakte kosten bij de milieustraat te vergoeden; 

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

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

verdeeld. 

Bij de aanvraag voeg je de NAW-gegevens en het rekeningnummer van de carna-

valsgroep toe en een opgave van het aantal jongeren (met leeftijd en woonplaats) 

die gedurende de bouw en voorbereiding van de carnavalswagen mee hebben 

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

optochten waaraan de carnavalsgroep van plan is deel te nemen. 

De aanvraag stuur je 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 13 februari 2023. 

In week 7 zal er een ontvangstbevestiging worden verstuurd met daarin de mede-

deling of je wel of geen recht hebt op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. De 

uitkering en de vaststellingsbeschikking ontvang je vervolgens na ontvangst van 

een foto van de carnavalswagen en een bewijs van deelname per optocht in de 

gemeente Bladel waaraan is deelgenomen.  

 

HERHAALPRIK CORONA. 

Mensen die in het afgelopen najaar nog geen herhaalprik gehaald hebben voor 

corona zijn zonder afspraak vooraf welkom in Den Herd in Bladel op 30 januari 

a.s. van 9.00 uur tot 16.30 uur. Adres: Emmaplein 4.  

Gelieve een mondkapje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. 

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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