Activiteiten Week van de Dementie
De week van de Dementie komt er weer aan. Ook dit jaar heeft het Netwerk Dementievriendelijke gemeente
Bladel weer diverse activiteiten georganiseerd in het kader van dementie. Een aantal activiteiten worden
hieronder verder uitgelicht. Het hele programma is te vinden op www.bladel.nl.
Muziekmiddag in Den Tref
Op maandag 16 september vindt een muziekmiddag plaats voor mensen met (beginnende) dementie en hun
omgeving. Deze middag wordt verzorgd door Jolanda van den Berghe. Die met veel persoonlijke aandacht
en haar beweeglijkheid mensen weet te raken en van elk optreden een gezellig feest maakt.
U kunt zich aanmelden voor deze middag door vóór 10 september een e-mail te versturen naar
dementie@bladel.nl of telefonisch via 0497-36 16 36 en te vragen naar Alexsej Garczynski. Vermeld daarbij
met hoeveel personen u komt.
Lezing over dementie
Dinsdag 17 september vindt in gemeenschapshuis De Poel in Netersel van 19:30 tot 21:00 uur een lezing
plaats over dementie. Op een toegankelijke manier zal onder meer worden besproken welke vormen van
dementie er zijn, hoe dementie herkend kan worden en hoe er het beste mee om gegaan kan worden.
Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.
De lezing zal worden verzorgd door Jos van Riel. Hij heeft decennialang gewerkt met mensen met dementie.
Hierdoor heeft hij zeer veel kennis opgebouwd over dementie en alles wat hiermee te maken heeft. U kunt
zich tot en met 10 september voor deze lezing aanmelden op de website van Bibliotheek De Kempen:
www.bibliotheekdekempen.nl (bij Agenda).
Concert van orkest LOCOS
LOCOS staat voor Leerlingen Orkest Concordia ONA Sirena. Dit leerlingenorkest is een
samenwerkingsverband tussen ONA, Sirena uit Hooge Mierde en Concordia uit Reusel. Sinds 1 oktober
2018 staat LOCOS onder leiding van Rianne Boone.
Op woensdag 18 september verzorgt het orkest een spetterend optreden voor mensen met (beginnende)
dementie en hun naasten. Uiteraard zijn anderen ook welkom. Het orkest zal die dag in het auditorium van
de Rabobank aan de Markt in Bladel van 19:00 tot 20:00 uur velen prachtige nummers spelen. Vanaf 18:30
uur bent u van harte welkom in het Auditorium.
U kunt zich aanmelden door vóór 10 september een e-mail te versturen naar dementie@bladel.nl of
telefonisch via 0497-36 16 36 en te vragen naar Alexsej Garczynski. Vermeld daarbij met hoeveel personen
u komt en of één van de deelnemers gebruik maakt van een hulpmiddel zoals een rolstoel of een rollator.
Dorpswandelingen door Casteren en Hoogeloon
De wandelingen zullen plaatsvinden in Hoogeloon en Casteren en u langs herkenbare en belangrijke punten
en bezienswaardigheden in het dorp leiden. Deze wandelingen worden georganiseerd voor mensen met
(beginnende) dementie en hun omgeving (mantelzorgers, vrijwilligers of professionele begeleiders). De
wandelingen staan in het teken van het prikkelen van de zintuigen en het geheugen. Ook komt u meer te
weten over de geschiedenis en andere leuke weetjes over het dorp waar u de wandeling volgt.
De wandeling door Hoogeloon zal op maandag 16 september om 14:00 uur starten voor de R.K. Kerk en die
door Casteren zal op 19 september om 13:00 uur starten in gemeenschapshuis Den Aord.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling door Casteren door vóór 10 september een e-mail te versturen
naar dementie@bladel.nl of telefonisch via 0497-36 16 36 en te vragen naar Alexsej Garczynski. Vermeld
hier bij met hoeveel personen u komt en of één van de deelnemers gebruik maakt van een hulpmiddel
tijdens de wandeling (denk aan een rollator of rolstoel).
Voor de wandeling door Hoogeloon hoeft u zich niet aan te melden. U bent vrij om aan te sluiten.

Lezing impact incest en seksueel misbruik
Op 25 juni gaf Mariël Groenen in de bibliotheek te Reusel-De Mierden een lezing over de impact van incest
en seksueel misbruik. Ze vertelde haar verhaal aan de hand van haar boek “De impact van incest op alle
levensgebieden”. De openheid van Mariël zorgde ervoor dat het onderwerp incest en seksueel misbruik
besproken kan worden.
In het najaar starten twee groepen in Riethoven onder begeleiding van Mariël Groenen; ‘samen Helen’ voor
mensen die seksueel misbruikt zijn én ‘samen Helen voor partners’, voor de partners van mensen die
seksueel misbruikt zijn. Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met Wél!zijn de
Kempen via 0497-514746 of zelfhulp@welzijndekempen.nl.

Doet u mee aan Stoptober?
Vanaf 6 september kunt u zich weer inschrijven voor de campagne Stoptober. Stoptober is samen 28 dagen
niet roken in oktober en het vergroot uw kans om het vol te houden en dus blijvend te stoppen met roken.
Door u gratis in te schrijven via www.stoptober.nl krijgt u toegang tot een mobiele app voor dagelijkse
ondersteuning, hulpmiddelen en een chat. Ook heeft u toegang tot contact met mede-stoppers en de
stopcoaches. U ontvangt daarnaast het Stoptober magazine.
In 2016 heeft de afdeling sociale geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam uitgebreid
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Stoptober, en wat blijkt: Stoptober werkt! Maar liefst 70% van alle
Stoptober-deelnemers hield het vol, en heeft in deze periode niet gerookt. 52% van de deelnemers was na
drie maanden nog steeds gestopt met roken. Niet alleen heeft de campagne effect op het stoppen met
roken, ook vergroot het het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Doet u mee in project de Groene Long?
Wilt u uw droom realiseren in de Groene Long? Of een handje helpen bij andere initiatieven in dit gebied?
Dan is dit het moment om mee te doen.
Op 20 juni heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het gebied ‘de Groene Long’ in Bladel,
gelegen tussen Beemdstraat, Zwartakkers en Postelweg. Dat betekent dat het project van start kan gaan. In
het project wordt ruimte geboden om initiatieven te ontwikkelen via een participatief proces; u krijgt als
inwoner, vereniging of kleine ondernemer MKB de vrijheid om in het gebied iets moois te realiseren. U bent
ook welkom als u geïnteresseerd bent in sponsoring van een initiatief.
De plannen worden getoetst aan de vooraf gestelde kaders. Zo hebben activiteiten die vallen binnen de
functies ‘recreatie’, ‘natuur, landschap en klimaatadaptatie’ en ‘sport en beweging’ de voorkeur. Daarnaast
moeten de plannen passen binnen de gewenste uitstraling en zoveel mogelijk samen met anderen zijn
opgesteld. U kunt de visie met de gestelde kaders vinden op www.bladel.nl/groenelong .
Eind september vindt de eerste ontmoetingsavond plaats voor alle (potentiële) participanten. Wilt u ook
meedoen in dit bijzondere project of graag meer informatie? Neem dan contact op met het projectteam via
groenelong@bladel.nl of 0497-361636.

Start actualisatie gemeentemagazine 2020
De gemeente Bladel is samen met Akse Media gestart met de voorbereidingen voor het gemeentemagazine.
Het magazine is de opvolger van de vertrouwde gemeentegids; in een nieuw jasje maar met de informatie
zoals u die gewend bent.
Akse Media is inmiddels begonnen met het benaderen van adverteerders en het actualiseren van de
redactionele adressen. De adressen voorzien van een e-mailadres, krijgen een e-mail ter controle van de
gegevens. Deze e-mail is voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat iedereen zelf de gegevens naar
wens kan controleren en eventueel aanpassen. De overige vermeldingen worden telefonisch benaderd.

Wilt u zelf een wijziging doorgeven of staat uw vereniging/organisatie nog niet in de gids? Stuur dan een mail
naar redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van gemeentegids Bladel) of bel de redactie via (0223) 673
010. Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 11
oktober.

Feestavond voor vrijwilligers op 15 november
U komt toch ook?
Als blijk van waardering voor alle vrijwilligers uit de gemeente Bladel en hun organisaties, organiseert de
gemeente een vrijwilligersfeest op vrijdag 15 november in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel. De
gemeente is er zich van bewust hoe belangrijk vrijwilligers zijn en organiseert daarom deze feestavond.
Het programma van deze avond
Vanaf 19:00 uur kunt u naar binnen en staat de koffie en thee klaar in de foyer van Den Herd. Vervolgens zal
om 19:30 uur het programma beginnen in de theaterzaal, waarbij eerst de genomineerde voor de drie
vrijwilligerswards (waarderingsprijzen) worden bekendgemaakt. Om 20:30 uur is er een korte pauze. Daarna
is het tijd voor een spectaculaire optreden. Het is de verwachting dat de voorstelling om 22:30 eindigt.
Daarna wordt de avond afgerond met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Hiervoor krijgt u per persoon enkele consumptiebonnen bij binnenkomst.
Vrijwilligersawards
Ook kunt u kandidaten opgeven voor drie vrijwilligersawards die tijdens de feestavond worden uitgereikt. Het
gaat om de Passie-award, de Jongeren-award en de Innovatie-award. Meer informatie hierover vindt u op
www.bladel.nl of kunt u opvragen bij Marjo Leijten: e-mail m.leijten@bladel.nl of telefoon: 06-19917067.
U kunt zich nog tot 15 september bij haar aanmelden.

Militaire oefening
Op dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september 2019 vindt er binnen de gemeente Bladel een militaire oefening
plaats.
De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht.
Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen mogelijk in de gemeente verplaatsen, opstellingen betrekken
en heimelijk verplaatsen waarbij men bewoond gebied zo veel mogelijk vermijd. Men zal hierbij het
doorgaand verkeer niet hinderen.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 20 augustus 2019 de volgende
besluiten genomen:
Beslissing op bezwaar last onder bestuursdwang Rond Deel 14, 16 en 18 te Bladel
Het bestreden besluit wordt in stand gelaten.
Bestuursovereenkomst Routebureau Brabant
Wethouder C. Marchal wordt gemachtigd als bestuurlijk vertegenwoordigen, van de gemeenten in ZuidoostBrabant, voor het bestuurlijk overleg binnen Routebureau Brabant.

