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VAN DE REDACTIE. 

De vakantie staat weer voor de deur. Dit is onze laatste uitgave van dit seizoen. Nu 

gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 3 september. 

We komen weer uit in week 35, op zaterdag 4 september. Kopij voor de uitgave 

van 4 september moet binnen zijn op maandag 30 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

Hartelijk dank aan Harrie en Miriam voor de hulp bij de papieren versie van de 

krant en aan Henk en Corien voor het wekelijks plaatsen van de digitale versie. 

 

FIETSTOCHT KBO. 

Op 17 augustus organiseert de KBO Netersel voor haar leden de jaarlijkse fiets-

tocht.  Vertrek is  13.30 uur bij de Poel" 

Henk Looijmans, secretaris KBO. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 24/7: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties. 

Mededelingen: 

• Zondag 25 juli is de feestdag van de H. Apostel Jacobus. We houden na de 

Mis van 11.00 uur in Bladel open tuin voor pelgrims die in Santiago de 

Compostella zijn geweest. Aan de hand van een voorwerp of foto kan 

ieder vertellen wat de reis bijzonder heeft gemaakt. Ook mensen die naar 

Santiago willen gaan of die geïnteresseerd zijn zijn welkom. We sluiten af 

met een drankje.  

• Woensdag 28 juli is er een soirée musicale in de pastorietuin, van 20.00 

tot 21.30 uur. Ieder die wil kan een stukje muziek spelen, een lied zingen 

of een mooie tekst voordragen. Opgave is wenselijk, via het secretariaat. 

Ook publiek is welkom.  

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN KCC 

Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum 

(KCC) gewijzigd.  

Van 26 juli tot en met 3 september is er geen avondopenstelling op woensdag en is 

het KCC geopend tot 16.00 uur. Van 9 augustus tot en met 27 augustus geldt dit 

ook op maandag.  

Het gemeentehuis is tijdens de vakantieperiode geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

WANDELEN MET DE HOND? HOUD HEM AANGELIJND! 

Net zoals in alle andere gemeenten heeft de gemeente Bladel ook veel bewoners die 
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in het bezit zijn van een hond. Het is vanzelfsprekend dat deze dieren hun 

beweging nodig hebben en hun behoefte moeten doen.  

Binnen de gemeente Bladel geldt dat honden, zowel binnen als buiten de bebouwde 

kom en ook in de natuurgebieden, aangelijnd moeten zijn. Helaas wordt met 

regelmaat geconstateerd dat honden niet aangelijnd zijn en dat de uitwerpselen niet 

opgeruimd worden. Dit leidt tot irritatie bij andere wandelaars en gebruikers van de 

openbare ruimte. Met name voor de mensen van KempenPlus die werkzaam zijn in 

de groenvoorziening, maar ook voor spelende kinderen is het erg onhygiënisch als 

ze hondenpoep tegenkomen op het gras en in het plantsoen. 

Een boete voor het lopen met een niet-aangelijnde hond bedraagt € 99,-. Dit geldt 

ook voor het niet opruimen van de uitwerpselen. Als een hond achter het wild 

aanzit, kan de boete oplopen tot €400,-. 

Losloopgebied 

In de gemeente Bladel is er één gebied aangewezen waar honden los mogen lopen. 

Dit gebied is gelegen aan de Pals, achter recreatiepark het Vennenbos. Voor meer 

informatie: 

www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/kempen/Toegankelijkheid.  

 

MOBIEL SCHEIDINGSSTATION DE KEMPEN 

Voor wie wat verder van een milieustraat woont of wanneer u maar kleine hoe-

veelheden recyclebaar afval heeft, is het wegbrengen soms best een opgave. 

Daarom wordt er als proef vanaf 1 juli een half jaar lang ook een mobiel schei-

dingsstation ingezet. Dat is, steeds voor een korte periode, op wisselende plekken 

in de Kempenregio te vinden. Zie voor de locaties en tijden in onze gemeente de 

tabel hieronder. Afhankelijk van onder andere de resultaten, ervaringen, reacties en 

kosten wordt daarna bekeken of de proef een vervolg krijgt. 

Het mobiele scheidingsstation is een grote container, die helemaal open kan. Er zijn 

bakken voor verschillende soorten huishoudelijk afval dat niet in de grijze contai-

ner (restafval) hoort en dat u normaal gesproken op een gewone milieustraat zou 

inleveren. Belangrijk om te weten: het mobiele scheidingsstation is alleen geschikt 

voor kleinere hoeveelheden en kleinere formaten afval. Denk hierbij aan kleine 

elektrische apparatuur. Het mobiele scheidingsstation is dus niet voor bijvoorbeeld 

wasmachines en drogers. 

Waar en wanneer het mobiele scheidingsstation bij u in de buurt komt, kondigen 

we vooraf aan. Als u de afvalapp gebruikt, krijgt u een melding. Ook leuk: door de 

zonnepanelen op het dak wekt het station zijn eigen stroom op. 

In onderstaande tabel is te vinden waar en wanneer we staan. Tijdens de officiële 

wettelijke feestdagen is het mobiel scheidingsstation niet aanwezig. 

In Netersel staat het mobiel scheidingsstation op De Hoeve, tegenover gemeen-

schapshuis De Poel, elke vierde dinsdag van de maand, telkens van 13.30 uur tot 

16.30 uur.  

 

DE REDACTIE WENST IEDEREEN EEN PLEZIERIGE EN LEUKE VAKAN 

TIE. IEDEREEN EEN ONTSPANNENDE TIJD TOEGEWENST. 

https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/kempen/Toegankelijkheid

