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DORPSRAAD BAVEL
Nieuwsbrief 2 jaargang 2022

Wat vond je van

onze 1ste

nieuwsbrief!

Dank voor de reacties op onze
1ste nieuwsbrief. We gaan als
Dorpsraad ons best doen u
regelmatig op de hoogte te
houden van het reilen en
zeilen in ons dorp.
In deze 2de brief wat meer
achtergrond informatie over
de aanstaande openbare
(kerst) vergadering van de
Dorpsraad op 14 december.
Daarnaast ook een overzicht
van de activiteiten rondom
Kerstmis en een korte
terugblik op de vergadering
van de Dorpsraad afgelopen
woensdag 7 december.

Veel leesplezier

 

Openbare (kerst) vergadering op
14 december aanstaande

Jij komt toch ook?

Het is bijna zover! 14 december bent u vanaf 19:30 uur
(inloop) van harte welkom in de Tussendûr (het oude gebouw
van de Spindel aan de Pastoor Doenstraat) waar we om 20:00
uur beginnen met de laatste vergadering van 2022.
Het belooft een leuke vergadering te worden denken wij, niet
alleen vanwege de verschillende onderwerpen maar zeker
vanwege de aankleding. De leden van onze harmonie St
Caecilia hebben de ruimte in kerstsfeer gebracht en na afloop
van de (beknopte) vergadering hebben we een mooie nazit
met een muzikale bijdrage van Angela van Rijthoven en Harry
Kanters.

Op de agenda staan weer veel onderwerpen, er is zoveel
beweging in het dorp en zoveel te doen, maar die punten
zullen allemaal kort worden toegelicht.
We beginnen met de stand van zaken van het grote project
"Samen aan de slag voor Bavel" De voorzitter van het
Integrale Team Peter van der Velden praat jullie bij en kijkt
vooruit. Daarna een aantal lopende projecten zoals het hart
van Bavel, de MFA, de evaluatie van de evenementen op
Breepark, de veiligheid in het dorp, het Openbaar vervoer en
de plannen voor de Brigidastraat.
Als sluitstuk van deze informatieavond de voortgang van ons
eigen project de visie BAVEL2030 met daarbij de Buiten
Sportplaats, het project "Hoe houden we Bavel SAMEN
schoon", Ontmoeten in Bavel met de bankjes, de dorpskrant
enz.
Genoeg om bij en na te praten denken wij.
Ja en dan de wisseling van de wacht! na ruim 12 1/2 jaar
neemt Toine van Es afscheid van de Dorpsraad en we zijn blij
jullie onze nieuwe voorzitter te kunnen presenteren. Wie dat
is? ja daarvoor moet je naar de bijeenkomst komen!

Nogmaals je bent van harte welkom op 14 december in de
Tussendûr

December een
drukke maand?
 

Via onze website, de agenda en onze
Facebook pagina proberen wij u zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van de
activiteiten en evenementen in ons dorp.
Er is inderdaad (bijna) altijd wel iets te doen
in Bavel maar de laatste weken van december
zijn bijzonder druk. Nog een kort overzicht:

14 december 20:00 uur Openbare
Vergadering Dorpsraad Tussendûr
16 december Kerstviering leden KBO
13:30 uur Klooster
16 december opening Kerst in Bavel
19:00 uur Jack van Gilsplein met

lampionnenoptocht
start kerststallenroute
muzikale omlijsting Pop-Up en
B-Vocals

17 december Kerstbingo 20:00 uur
Karrewiel
18 december Kerstconcert 14:00 uur
Kerk Bavel
23 december 21:00 uur
Afscheidsconcert RIBZ&FRIENDS
Karrewiel
23 december Sport en Spel rond de
molen 14:00 uur
24/25 december Eucharistieviering op
zaterdag om 17:00 en 22:30 uur en
zondag om 11:00 uur
31 december van 09:30 tot 12:00 uur
Nieuwjaorke ouwe

En ja we beginnen 2023 weer als vanouds met
het jubileum Nieuwjaarsconcert van harmonie
St. Caecila in de Tussendûr aanvang 14:00
uur

Wat stond er op de agenda
van de Dorpsraad in

december?
In de vergadering van het bestuur van de
Dorpsraad van 7 december zijn onder andere
de volgende zaken aan de orde geweest:

Uiteraard de agenda voor de Openbare
Vergadering van 14 december;
De voortgang van het overleg over een
mogelijke herstart van Ons Blad in de
vorm van een Dorpskrant;
Afstemming en uitwisseling van
informatie vanuit de verschillende
themagroepen in het project Samen
aan de slag voor Bavel;
signalen uit het dorp zoals
kapotte lantaarnpalen de molest van
het bushokje bij de Huif en het
onderhoud aan de kloosterstraat 53-
57. Veel van die signalen zouden door
de bewoners zelf gemeld kunnen
worden via de BuitenBeter app. Dat is
eenvoudig en werkt snel

De Dorpsraad wenst iedereen prettige
kerstdagen en een sprankelend begin
van 2023
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