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Nieuwjaarsconcert muziekvereniging
Sirena Hooge Mierde
Op zondag 8 januari laat de muziekvereniging weer met veel plezier van zich horen. De
muzikanten van Sirena zijn na de zeer succesvolle en drukbezochte Promsconcerten meteen aan de slag gegaan om een feestelijk programma in te studeren waarmee het nieuwe
jaar 2023 muzikaal ingeluid wordt. Tijdens dit concert zullen de verschillende geledingen
van zich laten horen: eerst de jeugdige slagwerkers van de jeugddrumband o.l.v. Angela
Aarts, daarna de drumband o.l.v. Johan van Otterdijk en tot slot het harmonieorkest o.l.v.
Harold Lenssen. Een bijzonder onderdeel van het concert is een werk voor dwarsfluit
en orkest waarin de solopartij met verve vertolkt wordt door Nimke Nijhoff-Verhees. En
voor het echte nieuwjaarsgevoel mag een Weense wals natuurlijk ook niet ontbreken op
het programma! Het concert vindt plaats in Café Restaurant De Bijenkorf, Myrthaplein 8,
Hooge Mierde en de aanvang is om 11.00 uur. Wij hopen je te zien om samen te proosten
op een mooi 2023!

Deze krant ook digitaal op
www.kempischcontact.nl

				

Deze week in het nieuws:
• Tweede Kerstdag, 26 december, is
het gemeentehuis gesloten. Op
9 januari zijn we open vanaf 10.00 uur.
• Ben je tijdens de feestdagen niet
thuis? Wees dan extra alert en doe
je deur goed op slot, je ramen dicht
en een lichtje aan.
• Fietspad Poppelsedijk richting België
afgesloten van 9 t/m 24 januari.
• Meer natuur in het dorp: wethouder
Van de Noort reikte gratis materialen
uit.

Filmmiddag in De Kei
Op woensdag 4 januari organiseert het Overkoepelend Orgaan de jaarlijkse filmmiddag.
Deze vindt wederom plaats in De Kei. De film is bestemd voor alle kinderen van Reusel en de Mierden, alsmede Hulsel, die lid zijn van een buurtvereniging. Indien kinderen
geen lid zijn van een buurtvereniging kunt u contact opnemen met een van onderstaande
telefoonnummers of mail-adressen. Het is voor de kinderen een unieke gelegenheid een
film op een groot doek te zien. Om 13.00 uur begint de film voor de kleintjes (groep 1 t/m
5). Deze film duurt tot ongeveer 14.30 uur. De kinderen mogen De Kei dan ook niet voor
14.30 uur verlaten. Diegene die de kinderen op komen halen, dienen zeker om 14.30
uur bij De Kei te zijn. Om 15.00 uur begint de film voor de grotere kinderen (groep 6 t/m
de 2e klas van het voortgezet onderwijs). Deze film duurt tot ongeveer 16.30 uur. Na de
voorstelling worden de kinderen getrakteerd op een zakje chips. De buurtverenigingen
dienen hun kinderen een toegangskaartje mee te geven, voorzien van naam of stempel
van de buurtvereniging. De kosten worden achteraf verrekend naar evenredigheid van het
aantal deelnemende kinderen. Dit geldt uiteraard ook voor de kinderen die lid zijn van de
buurtverenigingen uit Hulsel en de Mierden. Er is toezicht in de zaal. Voor meer info kunt u
bellen naar J. Heesters 0497 - 64 26 34, 06 - 80 14 53 13 of B. Straatman 0497 - 64 14 98.
Ook kunt u mailen naar j.heesters3@chello.nl of info@overkoepelendorgaan.nl.

• Wijziging subsidie muziek-, theaterof zangles voor kinderen: aanvraagperiode verlengd en bedrag
verhoogd!
• Gemeente biedt collectieve
zorgverzekering aan voor inwoners
met een laag inkomen.
• Aanleg glasvezel: hoe werkt het?

Lees meer gemeenteberichten
op pagina 10 tot en met 14.

Gemeente Reusel-De Mierden
@gemeenteRDM
@gemeenterdm
Gemeente Reusel-De Mierden

Voor al uw drukwerk!
Molenstraat 26
5541 CL Reusel
0497-641305
dkc@kempischcontact.nl
www.kempischcontact.nl

Vrijdag 30/12: Feest: H. Familie, Jezus, Maria en Jozef,
toewijding van het huisgezin
19.00 uur Eucharistieviering in d’n Aachterum.
- Voor de zieken in onze parochie

Zaterdag 24/12: Vigilie van Kerstmis
17.30 uur Herdertjesviering.
21.00 uur Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens.
- Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria
- Anneke Hoeben-Geboers
- Bernard Jansen en Anneke Jansen-Rijkers
- Maria van Helvoirt-van Montfort en overleden familie van Helvoirt
- Will Basemans
- Hennie Janssen en overleden ouders Jac Janssen en
Greet Janssen-Vosters
- Toos en Karin van Deursen
- Jan Sanders, Cor en Willem Sanders-Wouters en
overleden familieleden
- Jules en Marie van Steenbergen-van Laarhoven en zus Liza
Zondag 25/12: Hoogfeest: Geboorte van Jezus - Kerstmis
09.30 uur Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens.
11.00 uur Eucharistieviering in d’n Aachterum.
- Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria
- Jaargetijde Sjaan Coolen-Bruurs
- Overleden familie Maas-Heesters
- Kees van den Borne en Miet van den Borne-Timmermans
- Hein Hermans en Marie Hermans-de Koning
- Louis Hermans en Pauline Merckx
- Cato Bruininx-van Limpt
- John Jansen
- Overleden familie Lavrijsen
- Voor de overledenen van de familie Heesters-Senders
- Ad Hesselmans
- Petrus Josephus van den Hout en overleden echtgenoot, kinderen
en kleinkinderen
- Riek Paridaans-van Esch
- Geert van der Heijden en Miet van der Heijden-Roest
- Ward Coertjens en Maria Coertjens-van de Craen
- Kees van Gool
- Gust Lavrijsen
- Theo Koolmees en Thecla Koolmees-van Herk
- Toon Vosters en Greet Vosters-de Haas
- Sjef Merckx en Riek Merckx-Maas
- Kees van den Hout en Miet van den Hout-Huijbregts
- Harrie Bierens en zoon Peter Bierens
- Wim, Michiel, Thera en Mieke van Limpt
- Hein, To en Marianne Kox
- Voor een bijzondere intentie
Maandag 26/12: Feest H. Stephanus, eerste Martelaar - 2e Kerstdag
09.30 uur Eucharistieviering.
- Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria
- Cees Diepens en Paula Diepens-van den Borne
- Henk van Loon en Gerrit Sanders en Miet Sanders-van den Borne
- Adri Sips
Mededeling: Ook dit jaar is er op Kerstavond en 1e Kerstdag in
onze kerk een extra collecte voor de Voedselbank Bladel e.o. Wij
bevelen deze extra collecte bijzonder bij onze parochianen aan!

Zaterdag 31/12: Octaaf van Kerstmis, Oudjaar
17.30 uur Eucharistieviering.
- Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria
- Sjaan Coolen-Bruurs
Zondag 01/01: Octaaf van Kerstmis, Hoogfeest Heilige Moeder
Gods Maria - Nieuwjaarsdag
09.30 uur Eucharistieviering.
- Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria
- Anneke Hoeben-Geboers
- An Antonise-Panjoel
Maandag 02/01: 19.00 uur geen Eucharistieviering.
Dinsdag 03/01: 19.00 uur Eucharistieviering.
- Jaargetijde Marie van Leeuwen-Vosters
- Sjaan Coolen-Bruurs
Woensdag 04/01: 9.00 uur Eucharistieviering.
- Voor de zieken in onze parochie
Donderdag 05/01: 19.00 uur Eucharistieviering.
- Voor de zieken in onze parochie
Vrijdag 06/01:
19.00 uur Eucharistieviering in d’n Aachterum.
- Voor de zieken in onze parochie
Zaterdag 07/01: Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen)
17.30 uur Eucharistieviering.
- Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria
- Overleden familie Pluijms-van Bommel
Zondag 08/01: Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen)
09.30 uur Eucharistieviering mmv koor Sint Clemens.
- Voor de intenties opgeschreven in het boek bij Maria
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas en Janus Jansen
- Janus van Dongen vw verjaardag
- Lena Bleijs-van Hoof
- Jaan Vosters-Huijbregts
- Piet Pluijms en overleden familie Wouters en
overleden familie Pluijms
- Overleden ouders Wouters-Gijsbers en familie
- Sjaak van de Laar en Roos van de Laar-Luijten en kleinzoon Frank
- Sjef van Gisbergen en Trees van Gisbergen-van den Borne en
overleden familieleden
Maandag 09/01: Feest: Doop van de Heer
19.00 uur geen Eucharistieviering.
Dinsdag 10/01: 19.00 uur Eucharistieviering.
- Voor de zieken in onze parochie
Woensdag 11/01: 09.00 uur Eucharistieviering.
- Jaargetijde Peter van Eijk
Donderdag 12/01: 19.00 uur Eucharistieviering.
- Nellie Janssen-Heesters en War Janssen

Dinsdag 27/12: Feest: H. Johannes, Apostel en Evangelist
19.00 uur Eucharistieviering.
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 13/01:
19.00 uur Eucharistieviering in d’n Aachterum.
- Anneke van der Heijden-van Limpt

Woensdag 28/12: Feest: Onnozele Kinderen, Martelaren
09.00 uur Eucharistieviering.
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen
Je kunt de missen ook online volgen op www.sintclemens.eu/kerk-tv
Op de 2e zondag van de maand is er na de Heilige mis gelegenheid
tot koffie/thee drinken in de pastorie.
U kunt nog steeds uw gaven voor de Voedselbank in de Mariakapel
neerzetten. Alvast hartelijk dank! Graag houdbare producten!

Donderdag 29/12: 19.00 uur Eucharistieviering.
- Voor de zieken in onze parochie
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DECEMBER BESTELLIJST
Uw naam:
Adres:
Afhalen

Telefoonnummer:
Plaats:
/

/ 2022

Prijs
Worstenbrood
Mini worstenbrood
Frikandelbrood
Mini frikandelbrood
Kip worstenbrood
Mini kipworstenbrood
Curry kaas worstenbrood
Mini curry kaas worstenbrood
Oosters worstenbrood
Mini Oosters worstenbrood
Spek worstenbrood
Mini spek worstenbrood
Saucijzenbrood
Mini saucijzenbrood
Appelflappen
Appelplaatcake heel
Appelplaatcake half

Aantal

1,40
0,70
1,40
0,70
1,90
0,95
1,90
0,95
1,65
0,85
1,65
0,85
1,65
0,85
1,65
50,00
25,00

Bestellen kan via dit formulier in te leveren op Vijverveld 6 te Reusel of bel/app de bestelling door via
06-10389216 of stuur een mail naar kristel@martsworstenbrood.nl
Ophaaltijden kerst: vrijdag 23 december tussen 9.00 en 18.00 uur
zaterdag 24 december tussen 8.00 en 14.00 uur

bedankt graag alle klanten voor
het vertrouwen en wensen u
fijne feestdagen en een gelukkig 2023

wenst iedereen fijne
kerstdagen en een
gelukkig nieuwjaar

wenst iedereen
fijne feestdagen
en een
gezond nieuwjaar

Bedankt graag alle klanten
voor het vertrouwen,
en wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2023!

wenst iedereen
prettige
kerstdagen
en een
gelukkig
nieuwjaar

wenst
iedereen
gezellige
feestdagen!

wenst iedereen fijne Kerstdagen
en een gelukkig
nieuwjaar

Lokale sportparken Reusel-De Mierden
ontvangen grote financiële injectie!

Opbrengst collecte
Alzheimer Nederland
De collecte van Alzheimer Nederland heeft in
Reusel in de week van 6 tot en met 13 november € 2.722,77 opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Foto: Jan Wijten

Afgelopen maandag heeft Brofiber de vertegenwoordigers van
de sportparken in de gemeente Reusel-De Mierden geïnformeerd over hun voornemen om alle sportparken GRATIS te
voorzien van glasvezel. Hierdoor zijn alle faciliteiten op de sportparken voorzien van snel internet en daarmee toekomst bestendig. Dit plan werd door alle aanwezigen breed omarmt!
Brofiber werkt samen met de verenigingen en zorgt in Reusel,
Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel voor deze gratis glasvezelaansluiting. De maandelijkse kosten voor de glasvezel, internet,
TV en telefonie wordt levenslang gratis aangeboden aan de verenigingen op de sportparken.
Deze samenwerking komt ook tot stand in de clubkascampagne
waarmee particuliere gebruikers van het Brofiber glasvezelnetwerk voor totaal € 100.000 aan stemmen kunnen uitbrengen op
alle lokale verenigingen, dus ook de buurtverenigingen. Daarmee wordt ons marketingbudget grotendeels aan de verengingen besteed. Deze visie past volledig in het Brofiber plaatje, voor
en door lokaal.
Wil jij ook jouw vereniging financieel ondersteunen? Breng dan
je stem uit via www.brofiber.nl of vraag de informatie bij jouw
vereniging op.

Voor een toekomst zonder dementie
Aandacht voor dementie is noodzakelijk, want 1 op de 5 mensen krijgt dementie en zelfs 1 op de 3 vrouwen. Op dit moment
leven ruim 290.000 mensen in Nederland met deze ziekte. De
verwachting is dat het aantal mensen met dementie stijgt naar
ruim een half miljoen in 2040. Daar moet iets aan gedaan worden. Met meer onderzoek komen we dichter bij een toekomst
zonder dementie.
Opbrengst
De collecteweek draagt hier in belangrijke mate aan bij. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in Reusel-De Mierden die hieraan heeft meegeholpen.
Doneren nog steeds mogelijk
Collectant gemist, maar nog wel willen bijdragen? Ga naar
www.onlinevooralzheimer.nl en doneer in de bus van Alzheimer
Nederland.
Volgend jaar ook meehelpen?
Vanaf volgend jaar wordt in de gemeente Reusel-De Mierden
een start gemaakt met een Goede Doelen Week. Wilt u in 2023
ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant?
Goede Doelen Week Reusel-De Mierden is hier blij mee. U kunt
zich opgeven via w.roest5@chello.nl.

Donatie voor Stichting WieZieNie
en Stichting Duofietsen
Reusel-De Mierden

Huis aan Huis informatie gemist?
Geef ons een seintje info@brofiber.nl
Mede door deze extra ondersteuning hoopt Brofiber de lokale
verenigingen met de huidige energiecrisis te helpen.

Activiteitenkalender AVR’69
Maandag 26 december: Auwjaorscross in Oirschot.
Dit is de vierde wedstrijd die meetelt voor de Kempische Cross Competitie en de Club Cross Kampioenschappen van AVR’69. Donderdag 29 december: Sportavond in de rode sporthal in Reusel
voor de oudste allround trainingsgroep. Aanvang
19.00 uur, met na afloop een surprise en borrel. Kerstvakantie
van 24 december t/m 8 januari: In de kerstvakantie komen alle
trainingen voor alle pupillen en C-D junioren te vervallen. Vrijdag 30 december: Op deze dag in de kerstvakantie organiseren
de jeugdtrainers in samenwerking met de jeugdcommissie een
clubmiddag voor alle pupillen en C-D junioren op het sportpark.
De middag begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Zondag 8 januari: Brunch met de wandelgroep in het clubgebouw van AVR’69. Zondag 15 januari: Dieprijtcross in Eersel. Dit
is de vijfde wedstrijd die meetelt voor de Kempische Cross Competitie en de Club Cross Kampioenschappen van AVR’69. Alle
informatie over AVR’69 vind je op www.avr69.nl.

Met een oude auto 5400 km rijden naar het uiterste noorden
van Zweden, voor hen een fantastische ervaring en avontuur en
voor de twee goede doelen uit Reusel een welkome verrassing.
Via sponsoren, door Rene en Bas van Loon bij elkaar gezocht,
overhandigden zij op 16 december een cheque aan beide voorzitters. Zowel Net van Herk van de Stichting WieZieNie als Ad
van Limpt van Stichting Duofietsen Reusel-De Mierden mochten
een cheque in ontvangst nemen van € 812,50. Beide stichtingen
waren zeer verrast en blij dat hun stichting door Rene en Bas
aan hun project gekoppeld werd. Stichting Duofietsen Reusel-De
Mierden is alom bekend in Reusel. Stichting WieZieNie is pas
opgericht en zorgt ervoor dat slechtziende inwoners uit Reusel
onder begeleiding van een vrijwilliger samen kunnen wandelen
en tandemfietsen. Bestuur van beide stichtingen danken Rene
en Bas van Loon met deze donatie en wensen hen veel succes
met het volgende project in 2024 een reis naar de Noordkaap.

wenst iedereen fijne feestdagen
en een gelukkig 2023

wenst iedereen fijne feestdagen
en een gezond nieuwjaar

wenst iedereen fijne Kerstdagen
en een gelukkig
nieuwjaar

Gewijzigde openingstijden
tussen kerst en nieuwjaar:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
2 januari

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

WEEK 52 EN WEEK 1 VERSCHIJNT ER GEEN UITKIJK
Voor dringende vragen stuur ons een mail
en dan reageren wij zo snel mogelijk.
dkc@kempischcontact.nl

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023

NIX18 tijdens de feestdagen
Ook tijdens de feestdagen is het belangrijk om afspraken te maken met uw kind: NIX18. Lees meer over het maken én volhouden van de NIX-afspraak op www.nix18.nl.

Tweede Kerstdag, maandag 26 december,
is het gemeentehuis gesloten.
In verband met een nieuwjaarsbijeenkomst voor de
medewerkers zijn we op 9 januari open vanaf 10.00 uur
in plaats van 09.00 uur.

Fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!

Lever je kerstboom bij ons in!

Afvalbakken afgesloten tijdens
jaarwisseling
Om schade te voorkomen, sluiten we alle afval- en hondenpoepbakken tijdens de jaarwisseling. De bakken gaan op slot op vrijdag
30 december in de ochtend. Op maandag
2 januari gaan alle afvalbakken weer open.

Fietspad Poppelsedijk richting
België afgesloten
Omdat de boomwortels het asfalt omhoog hebben gedrukt is het
fietspad slecht begaanbaar geworden. Daarom gaat aannemer
Dura Vermeer binnenkort de nodige werkzaamheden verrichten. Na het verwijderen van de boomwortels zal er plaatselijk
een nieuwe asfaltconstructie worden aangebracht, de bovenste
asfaltlaag wordt volledig vernieuwd. Van maandag 9 januari t/m
dinsdag 24 januari 2023 is het fietspad daarom afgesloten voor
doorgaand fietsverkeer richting Poppel

WWW.REUSELDEMIERDEN.NL

Van 2 t/m 8 januari 2023 kun je je kerstboom inleveren bij de
gemeente. Dat is gratis én milieuvriendelijk. Je kunt je kerstboom
inleveren op de volgende locaties:
•
•
•
•

Hooge Mierde: Myrthaplein
Hulsel: Plein Huisacker (bij de kerk)
Lage Mierde: Dorpsplein
Reusel: Marktplein en Mierdseweg, kruising met Dooleg

Op maandag 2 januari plaatsen we hekken waarbinnen je je
kerstboom kan achterlaten. Op maandag 9 januari worden de
kerstbomen en de hekken opgehaald.

Collectieve zorgverzekering voor
inwoners met een laag inkomen

Meer natuur in het dorp

Het is weer mogelijk om over te stappen van zorgverzekeraar.
Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente een
collectieve zorgverzekering aan. Deze zorgverzekering bestaat
uit een basisverzekering en aanvullende verzekering, waarbij de
gemeente (een deel van) de premie van de aanvullende verzekering betaalt. Door deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering ben je verzekerd voor minder geld. Ga naar
www.kempengemeenten.nl/collectieve-ziektekostenverzekering
om te zien of je in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering. Heb je vragen over deelname aan de collectieve
zorgverzekering, dan kun je ook contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Ze hebben elke dag telefonisch spreekuur tussen 09.00 en 11.00 uur via 0497 - 74 55 44.
Wil je zelf alvast meer informatie over de gemeentepolis 2023?
Op www.gezondverzekerd.nl kun je premies en vergoedingen
vergelijken. Er is ook een handige keuzehulp. Je vult in voor welke zorgkosten je verzekerd wilt zijn en ziet dan direct welk pakket
daar het beste bij past.

Aanleg glasvezel – hoe werkt het
We merken dat er vragen zijn over de 2 glasvezelpartijen die
volgend jaar aan de slag gaan. Glasvezel is goed voor domotica (voor onze ondernemers) en privé internetgebruik. Inwoners
en ondernemers bepalen zelf of ze een aansluiting willen. De
gemeente heeft geen voorkeur voor een aanbieder en onze rol
is vergunningverlener voor het aanbrengen datakabel(s) in de
ondergrond. De gemeente stemt af en coördineert en stimuleert
de glasvezelbedrijven om zoveel mogelijk tegelijkertijd hun kabels aan te brengen en daardoor de overlast voor aanwonenden en bedrijven te beperken. Wil je meer weten surf dan naar
www.reuseldemierden/nieuws.nl.

Arie Kerkhof en Marian Broekmeulen

Woensdag 14 december werden nestkasten, vleermuizenkasten, bijenhotels en beplanting uitgereikt aan tientallen
inwoners. Zij hadden zich voor deze gratis materialen aangemeld via het project Natuur in het Dorp. Het doel is om de
biodiversiteit in de bebouwde kom te verbeteren.
Dit project is uitgevoerd door Orbis en Bureau More op basis van de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden
door de Provincie Noord-Brabant. In de zomer stelden zij
de inschrijving open voor inwoners van onze kernen. ”Daar
werd ontzettend enthousiast op gereageerd. We hebben uiteindelijk zelfs de inschrijving moeten sluiten door
een overvloed van aanvragen’’, vertelt Jolanda Kroot van
Orbis. Het project loopt nu in 11 gemeenten en 41 kernen.
Het is fijn dat de gemeente Reusel-De Mierden hier actief in
participeert, niet elke gemeente doet dat.’’ Per gemeente is
vanuit de projectsubsidie € 5.000,- beschikbaar. Gemeente
Reusel-De Mierden heeft daarnaast zelf nog € 5.000,- beschikbaar gesteld voor de materialen.
Alle beplanting die vanuit Natuur in het Dorp wordt uitgedeeld, is speciaal gekozen om de biodiversiteit te vergroten.
Er is gezorgd voor robuuste soorten, waar vogels en insecten veel aan hebben. Ze kunnen ervan eten, erin nestelen
en schuilen. Ook zorgen planten in plaats van tegels ervoor
dat regenwater weer de bodem in kan trekken. Overstromingsgevaar na hevige buien neemt zo af. Beplanting zorgt
ook nog eens voor minder hittestress in de zomer en meer
schaduwplekjes voor mens en dier.
Een groot succes geeft wethouder Peter van de Noort aan,
die de eerste materialen heeft overhandigd. De gemeente
is blij hier financieel aan bij te kunnen dragen. “De biodiversiteit in onze omgeving is erg belangrijk en dan is er niets
mooier dan dat het voor iedereen toegankelijk is om aan dit
project deel te nemen. Een aantal jaren geleden is ditzelfde
project ook uitgevoerd in onze gemeente. Het is fijn om te
zien dat er deze keer nog meer aanmeldingen zijn ontvangen. Een bewijs dat het thema biodiversiteit leeft in onze
gemeente”.  

Luisterlijn

De deelnemers kunnen hun materialen registreren op een
website. Hierdoor ontstaat een actuele kaart waarop iedereen de resultaten van dit project kan zien. Neem een kijkje
op www.natuurinhetdorp.nl/gemeenten/reusel-de-mierden.

Soms kan een luisterend oor al genoeg zijn. Even met iemand
praten, zodat je je minder eenzaam voelt. Ook tijdens en rondom
de feestdagen kun je altijd bij de Luisterlijn terecht. De Luisterlijn
is dag en nacht een luisterend oor. Voor een goed gesprek bel
naar 088 -  076 70 00 of kijk op www.deluisterlijn.nl.

Wil je meer weten over dit project? Of ben je nieuwsgierig
naar wat je nog meer kan doen om de biodiversiteit te vergroten? Lees dan verder op www.natuurinhetdorp.nl.

WWW.REUSELDEMIERDEN.NL

Afval: oud papier en karton 2023
Oud papier wordt door de gemeente ingezameld via de papierbakken bij u in de buurt of het wordt op een vast moment opgehaald. U kunt uw oud papier ook wegbrengen
naar het inzamelpunt van de gemeente, de milieustraat.
Voor deze inzamelmomenten wijzigt in 2023 de ophaaldag:
• De Vest gaat van eerste maandag naar eerste vrijdag
van de maand
• Hoaverekkers i.v.m. Pasen in april niet op maandag
10 april maar op woensdag 12 april.
• Hoaverekkers i.v.m. kermis in september niet op
maandag 11 september maar op woensdag 13 september
Op www.reuseldemierden.nl/afval-oud-papier-en-karton kun
je per kern lezen wanneer en door wie oud papier en karton
wordt ingezameld.

Wijziging subsidie op muziek-,
theater-, of zangles voor kinderen

Maak het inbrekers niet te makkelijk!
Ga je van huis weg?
Wees dan extra alert
en doe je deur goed
op slot, je ramen dicht
en een lichtje aan. Doe
alsof je thuis bent, ongeacht of je een paar
uur of een paar weken
weggaat. Laat koffiekopjes staan, zorg
voor een bewoonde
indruk door automatische verlichting. Denk
ook aan het tuinhek en
de schuur! Alertheid is
geboden, vooral nu
het langer donker is
buiten!
Het kan iedereen overkomen
Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms denken.
In ieder huis is er wel wat te halen en ze kijken er vooral naar hoe
makkelijk ze binnen kunnen komen. 90% van de inbraken wordt
gepleegd door een gelegenheidsinbreker die zijn slag slaat als
de kans zich voordoet. Het type huis en moment van de dag
doen er voor deze criminelen niet toe.
Kijk voor informatie en tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Alle kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud die in onze gemeente
wonen, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van
muziek-, theater- en danslessen. De lessen moeten dan wel gevolgd worden bij een erkende aanbieder. Op onze website vind
je de lijst met erkende docenten. Vanaf 1 januari kan subsidie
aangevraagd worden voor lesjaar 2022/2023.
Aanvraagperiode verlengd en bedrag verhoogd!
De subsidieregeling is geëvalueerd en er zijn enkele aanpassingen gedaan:
• De aanvraagperiode is nu van 1 januari tot 1 juni (in plaats
van 1 februari tot 15 mei). Binnen twee maanden ontvang je
een reactie.
• Het bedrag is verhoogd van € 370,- naar € 440,- per jaar.
Het ligt hierdoor meer in lijn met andere gemeenten.
Het bedrag wordt daarnaast vanaf 2023 jaarlijks verhoogd.
Subsidie aanvragen
Vanaf 1 januari kun je de subsidie weer aanvragen via
www.reuseldemierden.nl/subsidie. Bij de aanvraag heb je een
ingescande versie van alle facturen nodig en een bewijs van volledige betaling van het cursusgeld (bijvoorbeeld een rekeningoverzicht).
Maximaal twee activiteiten
Je kunt een aanvraag doen voor twee verschillende activiteiten.
Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je kind halverwege het jaar
gewisseld is van instrument of activiteit. De maximumbijdrage
van de gemeente bedraagt de helft van de kosten met een maximum van € 440,- voor de beide activiteiten samen.
Vragen?
Neem dan gerust contact op met Marga van der Heijden via
088 - 497 01 60 of via m.vanderheijden@reuseldemierden.nl.
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Verbeteringswerkzaamheden
gemeentelijk bosgebied
In de gemeentelijke bosgebieden ten westen van Hooge
Mierde en ten noorden van
Reusel (Molenheide) wordt gewerkt aan het onderhoud van
het bos. We realiseren hiermee nog meer variatie binnen
deze bossen. Dat is goed voor
de natuur, biodiversiteit en
maakt het bos aantrekkelijker
voor wandelaars en fietsers.
Nieuwe bomen en struiken
Binnen het oorspronkelijke naaldbos wordt nog meer plaats
gemaakt voor verschillende loof- en naaldbomen, struiken
en kruiden. De naald- en loofbomen die blijven staan, krijgen
meer ruimte om zich te ontwikkelen. De bomen die worden
gekapt, zijn gemarkeerd met verf. Ook creëren we verschillende open ruimtes in het bos. Zo ontstaat ruimte voor nieuwe bomen en struiken en kunnen dieren beter schuilen en
voedsel vinden.
Werkzaamheden
De vrijgekomen boomstammen worden afgevoerd. Dat hout
wordt verwerkt tot bijvoorbeeld plaatmateriaal, balken en/of
palen. Met de opbrengst daarvan onderhouden en ontwikkelen we het bos. Daaronder valt ook het veilig en toegankelijk houden van bospaden. Door de werkzaamheden kan er
spoorvorming ontstaan op de bospaden. Dit wordt na afloop
hersteld. Beschermde planten, dieren en hun nesten of holen worden zo min mogelijk verstoord. De werkzaamheden
vinden dan ook buiten het broedseizoen plaats. Mocht je tijdens de werkzaamheden in het bos zijn, blijf dan op veilige
afstand. Wij vragen begrip voor eventuele tijdelijke overlast.

Wat/waar?

Wanneer?

Overlast

Reconstructie Groeneweg en Marialaan
in Reusel

Van 16 november tot
in juli 2023

Kruising Marialaan/Groeneweg wordt (afhankelijk van de
weersomstandigheden) binnenkort opengesteld. Groeneweg is
opengesteld vanaf rotonde Wilhelminalaan t/m parkeerplaats
oude Sint Jozefschool. Marialaan is voor bewoners bereikbaar
gedurende de feestdagen tot aan zijstraat Korenbocht.
Lees meer via www.buitenkomtbinnen.nl/marialaan

Sloten maaien

Vanaf 31 oktober

Mogelijk lichte verkeershinder door langzaam rijdende
maaimachine (Lavrijsen Grondwerken v.o.f.)

Herstraten en verkeersremmers
aanbrengen Kruisstraat, Reusel (vanaf
Weijererf tot Sleutelstraat)

Vanaf 1 november

Weg afgesloten, aanwonenden zijn per brief geïnformeerd
Einddatum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Houdt
onze website in de gaten voor meer informatie

Werkzaamheden kabels & leidingen
Sint Cornelisstraat, Hooge Mierde

Van 9 tot en met
15 januari 2023

Lichte verkeershinder ter hoogte van huisnummers 34 t/m 40
(Enexis)

Drinkwaterleiding Schepersweijer
in Reusel

Van 9 januari tot en
met eind maart 2023

Meer informatie volgt

Herstelwerkzaamheden fietspad
Poppelsedijk in Hooge Mierde

Van 9 januari tot en
met 24 januari 2023

Fietspad afgesloten voor doorgaand fietsverkeer. Einddatum is
afhankelijk van de weersomstandigheden. Houdt onze website
in de gaten voor meer informatie.

Asfalteringswerkzaamheden
Hamelendijk in Reusel

Vanaf 23 januari tot
3 maart 2023

Doorgaand verkeer gestremd. Weg is voor aanwonenden bereikbaar. Einddatum is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Houdt onze website in de gaten voor meer informatie.

Brug 5 in Arendonk

Vanaf 27 februari
2023, gedurende
een half jaar

Afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Lees meer via
www.wegenenverkeer.be/arendonk

Kijk voor meer informatie op www.reuseldemierden.nl/wegwerkzaamheden of melvin.ndw.nu/public. Neem bij vragen gerust contact op
met team Ruimtelijk Beheer via 0497 - 650 650.

BEKENDMAKINGEN
Gemeenteblad(en)
Deze week zijn de volgende bekendmaking(en) opgenomen in het Gemeenteblad:
• Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
• Verordening afvalstoffenheffing 2023 met bijbehorende tarieventabel
• Verordening rioolheffing 2023
• Marktgeldverordening 2023
• Legesverordening 2023 met bijbehorende tarieventabel
• Verordening forensenbelasting 2023
• Verordening toeristenbelasting 2023
• Mandaatbesluit Calamiteitentoezicht Wmo
• Machtigingsbesluit uitvoering hoorplicht bij nemen crisismaatregel Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
• Opdrachtverlening, mandaat, machtiging, volmacht beschermd wonen en opvang
• Algemene Plaatselijke Verordening Reusel-De Mierden 2023
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Ter inzage
• Ontwerpbestemmingsplan ‘De Baan 4-6 Hooge Mierde’ (ter inzage vanaf dinsdag 27 december 2022)
U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan indienen tot en met 6 februari 2023.
Op www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplanneninzien en www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u meer informatie over dit plan.
Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPbaan-ON01
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Neterselsedijk ong. Lage Mierde’ (ter inzage vanaf dinsdag 27 december 2022)
• Besluit hogere grenswaarde wet geluidhinder, behorende bij het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Neterselsedijk ong.
Lage Mierde’ (ter inzage vanaf dinsdag 27 december 2022)
Je kunt bij de Raad van State beroep indienen tot en met 6 februari 2023. Op www.reuseldemierden.nl/bestemmingsplanneninzien en
www.ruimtelijkeplannen.nl vind je meer informatie over het plan. Het identificatienummer is NL.IMRO.1667.BPBnete0079-VAST.
Meer informatie
Wil je meer informatie of het plan komen inzien op het gemeentehuis? Neem dan contact op met Mathijs Snoeren van team Ruimtelijke
Ontwikkeling via 0497- 650 650 of m.snoeren@reuseldemierden.nl.

Verkorte publicaties
We plaatsen alle bekendmakingen, vergunningen, meldingen en ontheffingen op www.officielebekendmakingen.nl.
Onderstaande verkorte berichten plaatsen we als service.

   Publicatie
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Verleende
vergunningen APV /
bijzondere wetten

Activiteit

Adres

Kern

Datum besluit

Wijziging voorgevel woonhuis

Aangelag 1

Reusel

Wijziging inrichting (fase 1, milieu)

Postelsedijk 7-9

Reusel

Bouwen vleermuistoren (tijdelijk, voor 10 jaar)

Buitenman 3

Lage
Mierde

07-12

Bouwen 10 woningen

Hoogendries 1 t/m 19

Hulsel

08-12

Bouwen bedrijfswoning met bijgebouw

Schepersweijer 2

Reusel

13-12

Verbouwen woning en aanleggen extra inrit

Draaiboom 35

Lage
Mierde

13-12

Verruimen sluitingsuur op 25 en 26 december

Wilhelminalaan 48

Reusel

13-12

Besluiten over jouw buurt
Wist je dat je via ‘Berichten over uw buurt’ eenvoudig toegang hebt tot besluiten over jouw buurt, zoals bouwplannen en vergunningen?
Aanmelden voor deze e-mailservice kan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Gemeente Reusel-De Mierden
Kerkplein 3, Postbus 11, 5540 AA Reusel
0497 - 650 650
gemeente@reuseldemierden.nl
www.reuseldemierden.nl
Loket burgerzaken werkt alleen op afspraak.
Maak een afspraak via 0497 - 650 001 of
www.reuseldemierden.nl/afspraak.

Reusel, 23 december

Openingstijden
• Het gemeentehuis is op maandag, woensdag en
donderdag open van 09.00 - 17.00 uur, op dinsdag van
09.00 - 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 12.30 uur.
• Loket burgerzaken is op maandag tot en met vrijdag
open van 09.00 - 12.30 uur en op dinsdag ook van
12.30 - 19.00 uur.

BEDRIJVENINDEX

• Unieke kans om uw bedrijf wekelijks onder de aandacht van onze lezers te brengen.
INSTALLATIEBEDRIJVEN
Jack Coolen Installatietechniek bv - Lange Voren 31 - Reusel - tel.: 0497-643567 - www.cooleninstallatietechniek.nl
BOUWCOMBINATIE
Bouwcombinatie Reusel BV - Vijverveld 23 - 5541 GR Reusel - tel.: 06-23973580 - bouwcombinatiereusel@live.nl - wwww.bouwcombinatiereusel.nl
STUCADOORSBEDRIJVEN
Gebr. Hoeks - Mierdseweg 26 - Reusel - tel.: 06-53336400 - gebrhoeks@gmail.com
van den Borne vof - Kerkstraat 7 - Hooge Mierde - tel.: 013-5096039 - info@stucwerkborne.nl - www. stucwerkborne.nl
BETONBOOR / SLOOPBEDRIJF
Schots Betonboringen BV - Koningshoek 9 - Lage Mierde - tel.: 06-51285132 - www.schotsbetonboringen.nl
BEDRIJFSHULPVERLENING
Wouters BHV opleidingen - Smidsstraat 17A - Hooge Mierde - tel.: 013-5092250 - GSM: 06-53943331
CV SERVICE EN ONDERHOUD
VGS service - Molenstraat 31 - Reusel - tel.: 0497-642254 - www.vgs-service.nl
RIOOLONTSTOPPING/RIOOLSERVICE
van der Palen gww - Buspad 1A - 541 RK Reusel - tel.: 06-22850158 - www.vanderpalengww.nl

Kienen
Iedere eerste donderdag van de maand kienen in Gemeenschapshuis De Ster in Lage Mierde. Aanvang 13.30 uur. Iedereen die graag wil kienen is van harte welkom!
Organisatie de Dorpskamer.
Op maandag 16 januari zal Parkinson De Kempen weer een
bijeenkomst organiseren met als onderwerp slaapstoornissen.
De bijeenkomst is in D’n Aachterum, Korenbocht 50 in Reusel,
aanvang 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. Een slaapoefentherapeut zal het slaapprobleem benaderen vanuit een 24uurs visie. Wanneer je ‘s nachts niet goed slaapt dan kan dat
gevolgen hebben voor de dag daarop. Als je overdag problemen
hebt, zou dat de nachtrust kunnen beïnvloeden. Daarom moeten de onderliggende oorzaken worden opgezocht, aangepakt
en opgelost. Klachten als gevolg van slapeloosheid bij de ziekte
van Parkinson zijn zeer divers: vermoeidheid, overbelast gevoel,
depressie, concentratieproblemen, niet uitgerust bij het opstaan,
piekeren en vermoeidheid overdag. De oefentherapeut zal een
aantal methoden aandragen om de slaap te verbeteren door bijvoorbeeld inzichten te geven die een gezond slaapgedrag bevorderen, hoe de klachten met de slaapproblemen samenhangen,
oefeningen op maat om de slaap te verbeteren en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl waarbij u rustiger kan omgaan
met de gevolgen van slaapproblemen en op die manier de stress
vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen.
Zoals altijd zijn ook partners en begeleiders van harte welkom.
Koffie, thee en wat lekkers staan voor u klaar. In verband met de
organisatie van de avond willen wij u dringend vragen om u voor
13 januari op te geven met hoeveel mensen u komt. Dat kan via
het contactformulier op onze website www.parkinsondekempen.nl
of met e-mail: parkinsondekempen@outlook.com.

Tractoronderdelenbeurs
Op zaterdag 31 december organiseert Stichting Paardensport
Accommodatie Reusel de tractoronderdelenbeurs in (en om)
manege de Meulenhaoi in Reusel in samenwerking met de HMT
(de Historische Motoren en Tractoren Vereniging). Na een periode van twee jaar zonder beurs, verwachten we net als in de
eerste jaren een groot aantal bezoekers. De beurs is van 8.00
uur tot ± 13.00 uur. De toegang is gratis. Voor het parkeren vragen we twee euro.

Beleef een magische ochtend met Harry,
Hermelien en Ron in Bibliotheek Reusel

Tot maandag 16 januari.

Dames KVB Reusel-De Mierden
Wij wensen jullie allemaal een hele
gezellige Kerst en een heel mooi
maar vooral een gezond Nieuwjaar.
Het Bestuur van de
KVB Reusel-De Mierden

Rosolo kaartavonden komen
er weer aan!
Op woensdag 18 en 25 januari én 1 en 8 februari zijn
weer onze super gezellige
kaartavonden in kantine ’t
Huukske aan het sportpark
te Reusel. Vanaf 19.30 uur is iedereen die graag een kaartje legt
welkom en om 20.00 uur beginnen we met RIKKEN. We sluiten
dit jaar af met een finale op woensdag 8 februari. Iedere keer
hebben we een dagwinnaar en op de laatste woensdag ook een
toernooiwinnaar waarbij er mooie prijzen te winnen zijn. Als je
een keer niet kan komen kaarten is dat geen probleem. De drie
beste resultaten tellen mee.   De opbrengsten van deze kaartavonden zijn voor de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) van
korfbalvereniging Rosolo. Onder het genot van een hapje en een
drankje zijn het de gezelligste kaartavonden van Reusel.
Tot ziens op 18 en 25 januari én 1 en 8 februari op het sportpark
in Reusel.

Vrijdag 30 december zijn kinderen van 10 tot en met 14 jaar
welkom voor een magische ochtend in Bibliotheek Reusel. De
ochtend begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Het is dit
jaar precies vijfentwintig jaar geleden dat deel 1 ‘Harry Potter en
de steen der wijzen’ is uitgekomen. Daarna volgden er nog zeven andere boeken en een aantal films. De boeken zijn heel erg
succesvol, veel kinderen en jongeren zijn bekend en opgegroeid
met Harry Potter en zijn schoolgenoten op Zweinstein. Op deze
magische ochtend doe je mee met een ‘bezemsteelwedstrijd’
met Dash en Dot-robots, ga je bij het green-screen op de foto
als..... (verrassing!).
Er is een leuke quiz over Harry Potter en zijn vrienden. Uit de
goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Deze wint
een fantastische prijs. Van de uitgever van de boeken hebben
we voor iedere bibliotheek een gebonden uitgave van het boek
Harry Potter en de steen der wijzen gekregen. Met een magische
toverstaf kun je bovendien zelf een kort verhaal over Harry Potter
schrijven in de bibliotheek. Hoe je dat gaat doen? Kom en beleef
het mee. Alle verhalen gaan we bundelen tot één Harry Potterboek. Ook kun je meedoen met diverse knutselactiviteiten. Natuurlijk wordt er voorgelezen uit de boeken en is er iets lekkers.
Aanmelden
Dus: wil je tijdens de kerstvakantie een magische ochtend beleven, kom dan naar de bibliotheek van Reusel. Meedoen is gratis.
Je moet je wel even aanmelden via www.bibliotheekdekempen.nl.
Wees er wel snel bij
want: vol is vol.
Tot ziens op deze
magische ochtend.

Nog een paar dagen en we vieren allemaal weer Kerst; nog een goede week en we stappen allemaal het nieuwe jaar in.
Wij hopen dat u deze tijd kunt genieten met hen die u dierbaar zijn.
Wij spreken bij deze graag de wens uit dat we elkaar in 2023 weer veel vaker mogen blijven treffen. We gaan een spannende tijd
tegemoet richting de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Het Waterschap in maart. Wij gaan u uitnodigen voor een
presentatie over het werk van Het Waterschap in januari. Onbekend maakt immers vaak onbemind!
Wij danken u nogmaals voor uw bijdrage in de discussie over het Grondstoffencentrum; het heeft veel losgemaakt, maar we
zullen nu zelf aan de bak moeten om er een betere invulling aan te geven. Wij houden u op de hoogte hoe we dat gaan doen.
Ik wens u namens de VVD Reusel-De Mierden fantastische kerstdagen en een geweldige start van 2023.
Tot in het nieuwe jaar!
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