
     
 

Deze krant verschijnt wekelijks GRATIS in de gemeente Reusel-De Mierden.
Uitgave en druk: Drukkerij Kempisch Contact, Molenstraat 26, 5541 CL Reusel, tel. 0497-641305

Deze krant ook digitaal op 
www.kempischcontact.nl

Deze week in het nieuws:
•	 De	resultaten	van	het	inwonerspanel		
	 over	Water	en	Riolering	zijn	bekend.

•	 Ken	je	iemand	die	wel	een	lintje	
	 verdient?	Meld	hem	of	haar	voor	
	 20	juni	aan.

•	 Dien	vóór	1	juni	je	aanvraag	
	 leerlingenvervoer	in.

•	 Stuur	je	foto	in	voor	de	fotowedstrijd!

•	 Van	27	tot	en	met	30	mei	is	het	kermis	
	 in	Lage	Mierde.

•	 Van	22	tot	en	met	25	mei	zijn	de	
	 parkeerplaatsen	op	de	Markt	in	
	 Reusel	onbereikbaar.

•	 Defensieoefening	in	onze	gemeente		
	 van	30	mei	tot	en	met	3	juni.

Lees	meer	gemeenteberichten
op	pagina	6	tot	en	met	9.

Gemeente	Reusel-De	Mierden

@gemeenteRDM

@gemeenterdm
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XTRA-SOCIAL. FOODCAFÉ SERVEERT 
DRIE- OF VIER GANGEN KEUZE MENU

	

Foto Marjolein van der heijden photography

Op de Markt 50 in Reusel worden keer op keer nieuwe dingen bedacht om gas-
ten te trekken. Van speciale events zoals een Wijnproeverij of een maandelijkse 
Cocktailnight tot extra opties die buiten de menukaart om worden aangeboden. Zo 
kan de culinaire liefhebber kiezen uit gerechten van de Chef’s Specials, kan men 
komen voor een snelle hap zoals een varkenshaasje, hamburger of gemarineerde 
gamba’s én is er keuze uit een drie- of vier gangen keuze menu voor een vaste prijs.

	
€32	|	SOEP	–	HOOFDGERECHT	–	NAGERECHT	
€38	|	VOORGERECHT	–	HOOFDGERECHT	–	NAGERECHT
€42	|	VOORGERECHT	–	SOEP	–	HOOFDGERECHT	-	NAGERECHT
	
Psst:	ben	je	nieuwsgierig	naar	de	gerechten	op	het	keuze	menu?	Neem	
dan	een	kijkje	op	de	website	om	te	bekijken	uit	welke	opties	je	kunt	kiezen.
	
Wil	je	eens	komen	proeven	van	de	sfeer	in	het	knusse	foodcafé?	
Reserveer	dan	heel	eenvoudig	via	www.xtra-social.com	óf	bel	naar	
0497	846261.	XTRA-SOCIAL.	is	met	uitzondering	van	dinsdag	dagelijks	
vanaf	11.00u	open	voor	koffie	met	gebak,	lunch,	diner	&	borrel.

XTRA-SOCIAL.  |  Markt 50 Reusel  |  0497-846261  |  info.foodcafe@xtra-social.com

http://www.kempischcontact.nl
http://www.xtra-social.com
mailto:info.foodcafe@xtra-social.com
https://www.facebook.com/gemeentereuseldemierden/
https://twitter.com/gemeenteRDM
https://www.instagram.com/gemeenterdm/
https://www.linkedin.com/company/gemeentereuseldemierden


Zaterdag 20/05: 7e Zondag van Pasen, Pinksternoveen
17.30	uur	Eucharistieviering.
Voor	de	intenties	opgeschreven	in	het	boek	bij	Maria.
-	 Harrie	en	Diny	Wils-Lathouwers	en	zoon	Tiny
-	 Jan	Sanders	en	overleden	familieleden
-	 Jules	en	Marie	van	Steenbergen-van	Laarhoven	en	zus	Liza
-	 Uit	dankbaarheid

Zondag 21/05: 7e Zondag van Pasen, Pinksternoveen
09.30	uur	Eucharistieviering,	cantordienst.
Voor	de	intenties	opgeschreven	in	het	boek	bij	Maria.
-	 John	Jansen
-	 Door	Vosters-van	Limpt
-	 Harrie	en	Toos	Vermeulen	en	kinderen	Lenie,	Ad,	Piet	en	Karien
-	 Erica	van	den	Borne-Smits	en	overleden	fam.leden	Van	den			
	 Borne	en	Smits
-	 Sjaak	van	Hoof	en	Toos	van	Hoof-de	Bresser

Maandag 22/05: Pinksternoveen
19.00	uur	geen	Eucharistieviering.

Dinsdag 23/05: Pinksternoveen
19.00	uur	Eucharistieviering.

Woensdag 24/05: Pinksternoveen
09.00	uur	Eucharistieviering.

Donderdag 25/05: Pinksternoveen 
19.00	uur	Eucharistieviering.

Vrijdag 26/05: Pinksternoveen
19.00	uur	Eucharistieviering	in	d’n	Aachterum.

Opbrengst Vastenactie 2023 € 647,00.

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	gelegen-
heid	tot	koffie/thee	drinken	in	de	pastorie.
U	kunt	nog	steeds	uw	gaven	voor	de	Voedselbank	in	de	Mariaka-
pel	neerzetten.	Alvast	hartelijk	dank!	Graag	houdbare	producten!

Colofon
Uitgave:	Drukkerij	Kempisch	Contact.	

Redactie	en	administratie:	Molenstraat	26,	5541	CL		Reusel
Tel.:	0497-641305

www.kempischcontact.nl	-	info@kempischcontact.nl
Alle	advertenties	worden	verwacht	ten	laatste	woensdag	

vóór	11.00	uur,	teksten	dinsdag	vóór	17.00	uur.	
Bij	latere	inzending	wordt	plaatsing	niet	meer	gegarandeerd.
Advertenties	door	omstandigheden	niet	of	foutief	geplaatst	

geven	geen	recht	op	schadevergoeding.	
Publicatie	van	ingezonden	stukken	wil	niet	zeggen	dat	de	redactie
het	met	de	inhoud	daarvan	eens	is.	De	redactie	behoudt	zich	
het	recht	voor	berichten	slechts	gedeeltelijk	of	niet	te	plaatsen.

Anonieme	berichten	worden	niet	geplaatst.
Zet-	en	drukfouten	onder	voorbehoud.
Inleveradres	teksten	en	advertenties:	

Drukkerij	Kempisch	Contact

De Pinksterbraderie Reusel 
is het bezoeken waard!
De	 Pinksterbraderie	 in	 Reusel	
is	 een	 jaarlijks	 evenement	 wat	
gehouden	wordt	op	eerste	pink-
sterdag,	 waar	 zowel	 de	 lokale	
bevolking	als	bezoekers	van	bui-
tenaf	 naar	 uitkijken.	 Het	 is	 een	
levendige	 en	 gezellige	 markt	
die	 plaatsvindt	 tijdens	 het	Pink-
sterweekend	 en	 de	 straten	 van	
Reusel	 vult	 met	 een	 overvloed	
aan	kraampjes,	attracties	en	fes-
tiviteiten.	De	braderie	biedt	 een	
breed	 scala	 aan	 producten	 en	
activiteiten	 voor	 alle	 leeftijden.	
Van	 ambachtelijke	 waren	 en	
streekproducten	tot	kleding,	sie-
raden	 en	 speelgoed,	 er	 is	 voor	
elk	wat	wils.	Bezoekers	kunnen	
genieten	van	het	verkennen	van	
de	 vele	 kraampjes,	 waar	 lokale	
ondernemers	 hun	 waren	 ten-
toonstellen	en	hun	beste	produc-
ten	aanbieden.

Naast	het	winkelen	kunnen	bezoekers	deelnemen	aan	verschillende	ac-
tiviteiten	en	attracties.	Ook	dit	jaar	zijn	er	optredens	van	lokale	artiesten	
en	muzikanten	 die	 de	 braderie	 opvrolijken	met	 hun	muziek.	 Kinderen	
kunnen	zich	vermaken	op	de	attracties,	zoals	draaimolens	en	springkus-
sens,	terwijl	oudere	bezoekers	kunnen	genieten	van	een	hapje	en	een	
drankje	op	de	terrassen	die	langs	de	route	zijn	opgezet.

De	Pinksterbraderie	in	Reusel	is	meer	dan	alleen	een	markt;	het	is	een	
evenement	dat	de	gemeenschap	samenbrengt	en	een	gevoel	van	saam-
horigheid	bevordert.	Het	biedt	een	kans	voor	mensen	om	te	socializen,	
nieuwe	mensen	te	ontmoeten	en	de	lokale	cultuur	en	tradities	te	vieren.

Kortom,	de	Pinksterbraderie	in	Reusel	is	een	kleurrijk	en	levendig	evene-
ment	dat	jaarlijks	duizenden	mensen	trekt.	Het	is	een	gelegenheid	om	te	
genieten	van	winkelen,	eten,	entertainment	en	het	vieren	van	Pinksteren	
te	midden	van	een	gezellige	en	feestelijke	sfeer.	Noteer	daarom	zondag	
28	mei	in	je	agenda	en	zorg	dat	je	erbij	bent!	De	entree	voor	de	markt	is	
2,00	euro,	kinderen	tot	en	met	12	jaar	mogen	gratis	naar	binnen.

http://www.sintclemens.eu/kerk-tv
http://www.kempischcontact.nl
mailto:info@kempischcontact.nl


Voorkom ongewenste nestjes kittens!
T/m 31 mei kunt u bij ons met korting 

uw kat laten castreren/steriliseren.
Openingstijden:	 Maandag,	woensdag	en	donderdag:	9:00	tot	19:30	uur
	 Dinsdag	en	vrijdag:	9:00	tot	18:00	uur

Voor spoedgevallen	zijn	we	buiten	deze	openingstijden	
24	uur	per	dag	bereikbaar!



Truckrun Reusel-De Mierden
De	Chauffeursvereniging	Reusel	kwam	te	horen	
dat	 na	 27	 jaar	 een	 einde	 kwam	aan	 het	 orga-
niseren	van	de	Truckrun	Valkenswaard.	 In	een	
vergadering	 werd	 besloten	 een	 poging	 te	 on-
dernemen	om	een	truckrun	te	organiseren	wel-
iswaar	op	een	kleinere	inzet	qua	vrachtwagens	
en	 beperkte	 bijrijders.	 In	 principe	 zetten	 we	 in	
op	mensen	met	een	beperking	woonachtig	in	de	
Kempen.	Uit	de	gemeente	Reusel-De	Mierden,	
gemeente	 Bladel	 en	 van	 de	 gemeente	 Eersel.	
We	 hebben	 een	 aparte	 stichting	 opgericht	 om	
dit	te	kunnen	realiseren.	Er	werd	een	werkgroep	
samengesteld	van	enthousiaste	 leden	van	de	chauffeursvereniging	die	
aan	 de	 slag	 gingen	 om	een	 en	 ander	 te	 organiseren	 en	 om	 te	 kijken	
of	dit	haalbaar	was.	Na	verschillende	gesprekken	met	elkaar	en	 infor-
matie	ingewonnen	te	hebben	bij	collega	truckrunorganisaties	begint	het	
idee	 langzaam	maar	 zeker	 vorm	 te	 krijgen	 en	willen	we	 ervoor	 gaan.	
Belangrijk	vinden	wij	dat	het	zo	goed	mogelijk	wordt	georganiseerd	voor	
iedereen,	voor	onze	beperkte	medemens,	de	chauffeurs	en	éénieder	die	
op	een	of	andere	manier	met	de	 truckrun	te	maken	heeft.	Dus	ook	zo	
veilig	mogelijk	voor	iedereen.	Als	alles	goed	gaat	proberen	we	onze	eer-
ste	truckrun	te	laten	starten	op	3	september	2023	met	de	hoop	dat	we	
er	een	jaarlijks	terugkerend	festijn	van	kunnen	maken.	De	route	zal	via	
enkele	Kempische	plaatsen	verlopen.	Aan	ons	als	werkgroep	om	dit	zo	
goed	en	veilig	mogelijk	te	organiseren.	Wij	gaan	ervoor.	De	thuisbasis	en	
vertrekpunt	van	de	Truckrun	is	in	en	bij	Manege	“de	Meulenhoai”	aan	de	
Hulselsedijk	te	Reusel.

Echter	dit	kost	veel	manuren.	Daarom	roepen	we	mensen	op	om	zich	aan	
te	melden	als	vrijwilliger	om	zich	in	te	zetten	en	mee	te	helpen	om	deze	
dag	voor	onze	beperkte	medemensen	onvergetelijk	mooi	te	maken.	We	
kunnen	dat	gewoon	niet	alleen.	We	hebben	rond	de	honderd	verkeers-
regelaars	 nodig.	Verkeersregelaars	 per	motor	 die	 de	 stoet	 begeleiden	
maar	ook	die	in	de	dorpen	waar	we	doorheen	komen	om	kruisingen	e.d.	
af	te	zetten	en	zodoende	een	veilige	doorgang	voor	de	truckrun	kunnen	
bieden.	Door	middel	van	een	korte	cursus	en	examen	via	E’learning	kunt	
u	 al	 verkeersregelaar	worden	 en	 een	 jaar	 lang	 deze	 functie	 bekleden	
dus	ook	voor	evenementen	van	uw	vereniging	of	van	uw	kinderen.	Ook	
op	locatie	“de	Meulenhoai”	hebben	we	verschillende	mensen	nodig	voor	
allerhande	voorkomende	werkzaamheden.

Ook	 financieel	 komt	 er	 veel	 bij	 kijken.	 Daarom	 zoeken	 wij	 nog	 enkele	
sponsors	 die	 d.m.v.	 sponsoring	 bij	 willen	 dragen	 om	 samen	 met	 ons,	
onze	 medemens	 met	 een	 beperking	 een	 onvergetelijke	 dag	 te	 bezor-
gen.	Hierbij	denken	we	aan	bedrijven	die	dit	een	goed	initiatief	vinden	en	
hun	 naam	 gaarne	 aan	 dit	 evenement	 willen	 binden.	 Wij	 publiceren	 via	
www.truckrunreuseldemierden.wordpress.com	uw	 logo	en	naam	met	een	
link	naar	uw	website.	Ook	kan	je	individueel	een	bijdrage	doen	d.m.v.	het	
storten	van	€10,-	aan	onze	stichting.	Uw	naam	zal	dan	worden	gepubliceerd	
op	de	vrienden	van	Truckrun	Reusel	ook	op	deze	site.	Bij	voorbaat	dank.

Vind	u	ook	net	als	wij	dat	dit	een	 fantastisch	 initiatief	 is	en	wilt	u	hier-
aan	 een	 steentje	 bijdragen	 ga	 dan	 naar	 het	 contactformulier	 en	meld	
u	aan.	Geef	duidelijk	aan	op	welke	manier	u	bij	wil	dragen	en	stuur	het	
naar	ons	door.	Laten	we	samen	een	onvergetelijk	dag	verzorgen	voor	
onze	medemens	met	een	beperking,	hun	familie	en	iedereen	die	hen	een	
warm	hart	 toedraagt.	De	 inschrijving	 voor	 chauffeurs	 en	 voor	mensen	
met	een	beperking	kan	vanaf	nu	geschieden	via	het	inschrijfformulier	op	
www.truckrunreuseldemierden.wordpress.com.

Zonnebloem Reusel-De Mierden te gast 
op Sportpark Den Hoek te Reusel
Op	 7	 juni	 gaan	 we	 met	
onze	gasten	in	de	auto	een	
rondje	 sportpark	 doen	met	
aansluitend	een	 lunch.	Om	
11.00	 uur	 zijn	 we	 uitgeno-
digd	 bij	Atletiek	 Vereniging	
Reusel	 (AVR).	 Hier	 gaan	
we	even	rond	kijken,	en	bij	goed	weer	zullen	we	hier	buiten	iets	nuttigen	
(bij	slecht	weer	wijken	we	uit	naar	kantine	Reusel	Sport)	en	rond	12.30	
uur	vervolgens	met	auto	of	te	voet	naar	kantine	Reusel	Sport	waar	voor	
onze	gasten	een	heerlijke	 lunch	wordt	klaargemaakt.	Na	de	 lunch	nog	
even	gezellig	nakletsen,	en	dan	voldaan	weer	huiswaarts!

Voor	informatie	over	deze	activiteit	kunt	u	contact	opnemen	met:
Annemie	van	Limpt,	tel.	06	-	13	95	54	80
Joke	van	Rooij,	tel.	06	-	40	04	43	37

Goede Doelen Week Reusel-De Mierden 
groot succes!
Dit	 jaar	werd	voor	de	eerste	 keer	de	Goede	Doelen	Week	Reusel-De	
Mierden	georganiseerd.	Van	11	t/m	15	april	werd	voor	15	landelijke	goe-
de	doelen	in	één	week	gecollecteerd.	Tijdens	de	collecteweek	kon	zowel	
contant	als	via	een	QR-code	gedoneerd	worden.	Het	was	een	groot	suc-
ces;	we	hebben	het	prachtige	totaalbedrag	€	38.679,41	opgehaald.	

We	willen	dan	ook	iedereen	die	dit	mogelijk	heeft	gemaakt	heel	hartelijk	
bedanken:	onze	collectanten,	de	gulle	gevers,	sponsoren	en	natuurlijk	
onze	wijkhoofden.	Door	hun	grote	inzet	hebben	we	dit	resultaat	bereikt.	
We	hebben	er	met	z’n	allen	lang	en	hard	voor	gewerkt	om	de	GDW	col-
lecteweek	te	organiseren	en	te	realiseren.	Nogmaals	allen	bedankt!	We	
hopen	dat	we	in	2024	weer	op	uw	steun	kunnen	rekenen.	

Ga	voor	meer	informatie	naar	onze	website:	www.gdwreuseldemierden.nl.

Dansen in D’n Aachterûm
Op	zaterdag	27	mei	hebben	we	weer	de	dansavond	voor	50-plussers	in	
D’n	Aachterûm.	DJ	Pirke	zorgt	voor	de	dansmuziek,	gezelligheid	en	am-
biance.	De	entree	 is	
€	1,50	en	u	bent	van	
harte	 welkom	 van	
19.30	tot	23.30	uur.

Bestuur	KBO-Reusel

KBO-Reusel
BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN

http://www.truckrunreuseldemierden.wordpress.com
http://www.truckrunreuseldemierden.wordpress.com
http://www.gdwreuseldemierden.nl
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Lage Mierde Kermis
Van	 zaterdag	 27	 tot	 en	met	 dinsdag	 30	mei	 2023	 is	 het	
kermis	in	Lage	Mierde.	Op	het	Dorpsplein	staan	een	schiet-
tent,	 draaimolen,	 rups,	 botsauto’s,	 grijpkranen	 en	 een	
kraam	van	Lokaalbelang.	Daarnaast	zijn	er	diverse	eetkra-
men	te	vinden.	

Openingsprogramma
Op	zaterdag	vindt	er	voor	het	eerst	een	spectaculair	ope-
ningsprogramma	plaats	tussen	13.00	en	14.00	uur.	Voor	de	
veiligheid	wordt	 tijdens	het	openingsprogramma	de	door-
gaande	weg	afgesloten.

Openingstijden
De	kermis	is	op	zaterdag	van	14.00	tot	01.00	uur	geopend.	
Van	zondag	tot	en	met	dinsdag	is	de	kermis	geopend	van	
14.00	tot	00.00	uur.

Afzettingen kermiskoers
Op	kermismaandag,	29	mei,	vindt	de	kermiskoers	plaats.	
Tijdens	het	evenement	worden	onderstaande	wegen	afge-
sloten:
-		Einde	Hoogemierdseweg	(bij	de	kerk	in	Lage	Mierde)	
-		Kruising	Draaiboom/Eviestraat	
-		Richelpad	
-		Seradellehof	
-		Kruising	Bernardusweg/Richelpad	
-		Kruising	Kloosterstraat/Dorpsplein	
-		Broekkant

Fijne	kermisdagen!

Uitkomsten inwonerspanel 
Water en Riolering 
In	maart	nodigden	we	alle	inwoners	
uit	om	deel	te	nemen	aan	een	inwo-
nerspanel	over	Water	en	Riolering.	
Door	het	invullen	van	de	vragenlijst	
kon	 je	 aangeven	 of	 je	 problemen	
ervaart	 in	 verband	met	 het	 veran-
derende	klimaat.	Je	kon	ook	aangeven	dat	je	zelf	al	maatregelen	
hebt	genomen	om	problemen	zoals	wateroverlast	tegen	te	gaan.	

Wat valt op?
Zo’n	70%	van	de	deelnemers	aan	de	enquête	geeft	aan	dat	zij	
verwachten	dat	de	gemeente	de	wateroverlastmaatregelen	in	de	
openbare	ruimte	uitvoert.	Maar	ook	veel	deelnemers	(vier	op	de	
tien)	zijn	bereid	om	zelf	maatregelen	te	treffen	om	de	omgeving	
klimaatbestendig	 in	 te	richten.	Het	gaat	hierbij	bijvoorbeeld	om	
het	 afkoppelen	 van	 de	 regenpijp,	 het	 vergroenen	 van	 de	 tuin	
en	hergebruiken	van	regenwater.	Als	argument	om	(nog)	geen	
maatregelen	te	nemen	worden	de	hoge	kosten	genoemd.	

Wat doen we met de uitkomsten?
Ruim	400	inwoners	hebben	de	vragenlijst	 ingevuld.	Met	de	uit-
komsten	van	het	onderzoek	kunnen	wij	het	beleid	voor	water	en	
riolering	nóg	beter	maken.	Dank	dus	 voor	 het	 invullen	 van	de	
enquête	en	de	tips	die	we	hebben	mogen	ontvangen.	We	gaan	
ermee	aan	de	slag!

De	 volledige	 rapportage	 van	 het	 onderzoek	 is	 te	 lezen	 via	
www.panelinwoners.nl/reusel-de-mierden.	Wil	 je	 liever	 een	 pa-
pieren	rapportage	ontvangen?	Bij	de	receptie	van	het	gemeente-
huis	ligt	een	exemplaar	voor	je	klaar.

http://www.panelinwoners.nl/reusel-de-mierden
https://www.reuseldemierden.nl/
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Parkeerplaatsen markt Reusel 
niet bereikbaar
Van	maandag	22	mei	tot	en	met	
donderdag	 25	 mei	 zijn	 de	 par-
keerplaatsen	 op	 de	 Markt	 niet	
bereikbaar	in	verband	met	werk-
zaamheden.	

Boringen
De	werkzaamheden	hebben	 te	maken	met	de	 voorbereidings-
fase	voor	het	nieuwe	centrumplan	“Nieuw	hart	voor	Reusel”.	Er	
zullen	op	 verschillende	plekken	 (zowel	 parkeerplaatsen	als	 rij-
baan)	 boringen	worden	uitgevoerd	 in	 verband	met	 een	onder-
zoek	naar	de	samenstelling	van	de	ondergrond.	

Alternatieve parkeergelegenheid
In	 deze	 periode	 kun	 je	 je	 auto	 parkeren	 op	 het	 Kerkplein,	 op	
het	parkeerterrein	achter	het	busstation	 (Kruisstraat)	of	op	het	
semi-verharde	 terrein	 tussen	woongebouw	de	Ark	en	de	Oude	
Jozefschool	 (ingang	Groeneweg).	Er	worden	borden	geplaatst	
om	je	de	goede	richting	op	te	wijzen.

Militaire oefening 30 mei-3 juni

Van	30	mei	 tot	en	met	3	 juni	vindt	er	een	oefening	plaats	van	
de	Koninklijke	Landmacht.	Praktisch	gezien	houdt	dit	 in	dat	de	
militairen	te	voet	en	met	voertuigen	diverse	verkennings-,	en	be-
wakingstaken	uitvoeren.	Deze	activiteiten	zullen	voornamelijk	in	
de	nacht	plaatsvinden.	Voor	algemene	klachten	(zonder	schade)	
kun	 je	 contact	 opnemen	met	 de	Sectie	Communicatie	 van	 13	
Lichte	Brigade	via	Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl.

Mocht	 er	 schade	 ontstaan	 door	 deze	 oefening,	 dan	 kun	 je	 dit	
(onder	vermelding	van	kenteken	voertuig,	datum	en	tijd,	plaats	
en	 soort	 schade)	 melden	 aan	 Sectie	 Claims	 Ministerie	 van	
Defensie,	Postbus	90004,	3509	AA	Utrecht,	Telefoonnummer:	030	-	
218	04	20.	E-mail:	JDVclaims@mindef.nl.

Wie verdient er een lintje?   			 	
	

“Zo	iemand	verdient	een	lintje!”	Je	hoort	het	vaak.	Voor	de	lint-
jesregen	voor	volgend	jaar,	op	woensdag	24	april	2024,	kun	je	
nu	al	 iemand	voordragen.	Ken	 je	 iemand	die	veel	voor	de	ge-
meenschap	 doet	 (op	 maatschappelijk,	 sportief,	 cultureel,	 so-
ciaal	 of	 economisch	 gebied)?	 Dien	 dan	 een	 aanvraag	 in!	 Dat	
kan	tot 20 juni 2023.	De	criteria	voor	het	aanvragen	lees	je	op	
www.reuseldemierden.nl/lintje.	Voor	meer	informatie	kijk	ook	eens	
op	www.lintjes.nl.

Voorstel indienen
•	 Neem	contact	op	met	Philomeen	Tijssen	via	088	-	497	01	09		
	 om	de	haalbaarheid	van	je	voorstel	te	bespreken.	
•	 Download	het	formulier	op	www.reuseldemierden.nl/lintje	of			
	 vraag	het	aan	bij	Philomeen	Tijssen.
•	 Verzamel	alle	benodigde	gegevens	van	de	persoon	die	
	 volgens	jou	een	lintje	verdient.
•	 Vermeld	uitgebreid	waarom	deze	persoon	een	lintje	verdient.		
	 Laat	betrokken	verenigingen,	instellingen	of	maatschappelijke	
	 organisaties	dit	schriftelijk	ondersteunen.

De	burgemeester	beoordeelt	de	aanvraag	en	stuurt	haar	advies	
naar	de	Commissaris	van	de	Koning.	

Meer informatie
Voor	meer	informatie	kun	je	terecht	bij	Philomeen	Tijssen	via	088	-	
497	01	09	of	koninklijkeonderscheidingen@reuseldemierden.nl.	

Stuur je foto in voor de fotowedstrijd!
Wat	ga	jij	dit	weekend	doen?	Ga	op	pad	en	maak	een	leuke	
actiefoto.	Hans	Leenen	deed	dat	ook.	Hij	ging	eropuit	met	
de	duofiets	en	maakte	deze	mooie	foto.

Heb	jij	ook	een	leuke	foto	van	Reusel-De	Mierden	in	actie?	
Stuur	hem	 in	 via	www.reuseldemierden.nl/fotowedstrijd	en	
maak	kans	op	een	mooie	prijs!
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 Wat/waar? Wanneer? Overlast

 Brug	5	in	Arendonk	 Vanaf	27	februari	 Afgesloten	voor	gemotoriseerd	verkeer.	Lees	meer	via
	 		 2023,	gedurende		 www.wegenenverkeer.be/arendonk
	 		 een	half	jaar

	 Reconstructie	Groeneweg	en	Marialaan	 16	november	2022	 Marialaan	gefaseerd	afgesloten.	Lees	meer	via
	 in	Reusel	 tot	in	juli	2023	 www.buitenkomtbinnen.nl/marialaan
	 		 	 •	Kruising	Marialaan/Kruisstraat	is	weer	open
	 		 	 •	Kruising	Marialaan/Molenstraat	afgesloten
	 		 	 •	Molenstraat:	tijdelijk	parkeerverbod	ingesteld
	 		 	
	 	Woonrijp	maken	Deenendries,	Hulsel	 8	mei	t/m	juli	2023	 Deenendries	gefaseerd	afgesloten.

	 Grondboringen	Markt,	Reusel	 22	t/m	25	mei	2023	 Onderzoek	verharding	en	onderlaag/grondboringen	i.v.m.	voor-
	 		 	 bereidingen	centrumplan	Reusel.	Markt	afgesloten	voor	auto’s.

	 Sloopwerkzaamheden	Cultureel	 15	mei	tot	en	met	 De	directe	omgeving	zal	worden	afgezet.	De	afzettingen	en	de
	 Centrum	De	Kei	in	Reusel	 12	juni	2023	 invloed	op	snel	en	langzaam	verkeer	zullen	op	een	later	moment
	 		 	 bekend	worden	gemaakt.	Lees	meer	via	www.reuseldemierden.nl

	 Onderhoud	De	Gagel,	Hooge	Mierde	en	 22	mei	t/m	30	juni	 Lichte	verkeershinder	door	halve	rijbaanafsluiting.
	 Hoogemierdseweg,	Reusel

	 Asfalteringswerkzaamheden	De	Gagel,	 3	t/m	5	juli	2023	 Rijbaan	afgesloten.	Er	wordt	een	omleiding	ingesteld.
	 Hooge	Mierde	 	

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.

Dien de aanvraag leerlingenvervoer in vóór 1 juni 2023
Komt	jouw	kind	in	het	schooljaar	2023/2024	in	aanmerking	voor	leerlingenvervoer	naar	
school?	Vraag	dit	dan	in	mei	2023	(uiterlijk	vóór	1	juni)	aan.

Let	op:	het	aanvraagformulier	wordt	niet	automatisch	 toegezonden.	Het	aanvraagfor-
mulier	kan	vanaf	1	mei	2023	digitaal	worden	ingevuld	op	de	website.	Ga	hiervoor	naar	
www.reuseldemierden.nl/leerlingenvervoer.	Of	vraag	het	formulier	aan	via	
leerlingenvervoer@reuseldemierden.nl.

Ook	als	jouw	kind	al	gebruik	maakt	van	leerlingenvervoer	moet	je	dit	ieder	jaar	opnieuw	
aanvragen.	Zonder	de	aanvraag	kan	er	namelijk	geen	vervoer	worden	geregeld.

Heeft	 jouw	kind	nog	niet	eerder	gebruik	gemaakt	van	leerlingenvervoer?	Dan	neemt	een	medewerker	van	het	Loket	van	A	tot	Z	
contact	met	je	op	als	je	de	aanvraag	hebt	ingediend.	Zij	maken	dan	een	afspraak	om	samen	met	jou	de	persoonlijke	situatie	rondom	
jouw	kind	te	bespreken.	Wanneer	jouw	kind	al	langer	gebruik	maakt	van	leerlingenvervoer,	dan	wordt	na	de	aanvraag	beoordeeld	of	
een	nieuw	gesprek	nodig	is.

Commissie bezwaarschriften 23 mei 2023

Op	23 mei 2023	komt	de	commissie	bezwaarschriften	bijeen	in	het	gemeentehuis	(Kerkplein	3,	Reusel).	Tijdens	de	openbare	hoorzit-
tingen	worden	de	volgende	bezwaarschriften	behandeld:

•	 18.00 uur.	Bezwaarschrift	tegen	een	besluit	van	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	(B&W)	van	3	maart	2023,	om	het	
	 verzoek	om	riemen	te	mogen	verkopen	op	de	vaste	standplaats	voor	kleinvakartikelen	op	de	weekmarkt	Reusel	af	te	wijzen.
•	 18.30 uur.	Bezwaarschrift	tegen	een	besluit	van	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	(B&W)	van	16	december	2022,	om	een	
	 aanvraag	om	een	omgevingsvergunning	buiten	behandeling	te	laten.
•	 19.00 uur.	Bezwaarschrift	tegen	een	besluit	van	de	burgemeester	van	18	april	2023	om	een	last	onder	bestuursdwang	op	te	leggen		
	 vanwege	een	overtreding	op	grond	van	artikel	13b	van	de	Opiumwet	in	samenhang	met	het	“Damoclesbeleid”	gemeente	Reusel-
	 De	Mierden,	door	een	pand	voor	de	duur	van	vier	maanden	te	sluiten.

Neem	voor	vragen	over	de	bezwaarschriften	contact	op	met	Francina	Spijkers,	secretaris	commissie	bezwaarschriften,	
via	juridischezaken@reuseldemierden.nl	of	088	-	497	0125.

BEKENDMAKINGEN
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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. 

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.

Reusel,	19	mei	2023

Verkorte publicaties

We	plaatsen	alle	bekendmakingen,	vergunningen,	meldingen	en	
ontheffingen	 op	 www.officielebekendmakingen.nl.	 Onderstaan-
de	verkorte	berichten	plaatsen	we	als	service.

Aanvraag omgevingsvergunning
Hulsel
•	 Bladelsedijk	4a,	wijzigen	van	de	gevels	van	een	loods

Hooge	Mierde
•	 Leendestraat	19A,	bouwen	van	een	woning	en	aanleggen	van	
	 een	uitrit

Besluit omgevingsvergunning
Reusel
•	 Dooleg	15,	afwijken	bestemmingsplan	voor	het	in	gebruik	
	 nemen	van	een	garage	als	woning	(datum	besluit:	04-05-2023)
•	 Kerkplein	69,	bouwen	van	een	multifunctionele	accommodatie
	 (datum	besluit:	04-05-2023)
•	 Lokbossen	5,	verbreden	van	de	inrit	(datum	besluit:	
	 04-05-2023)

Hooge	Mierde
•	 De	Luther	29,	bouwen	van	een	bedrijfsruimte	(datum	besluit:		
	 04-05-2023)
•	 Schoolstraat	9B,	afwijken	van	het	bestemmingsplan	voor	het		
	 bouwen	van	een	kapel	met	crucifix	(datum	besluit:	09-05-2023)
•	 Koestraat	17,	veranderen	van	een	inrit	(datum	besluit:	
	 10-05-2023)

Melding APV/Bijzondere wetten
Lage	Mierde
•	 Broekkant	13,	Jeugd	Vakantiewerk	Lage	Mierde	van	14	t/m	
	 18	augustus	2023	(t/m	2027)	(datum	besluit:	08-05-2023)

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

De Haoiboerkes vieren feest
	 	 	 	
Nee,	het	is	helemaal	geen	carnavalstijd.	Maar	wél	tijd	om	een	feestje	te	vieren.	De	Hooge	Mierdse	
carnavalsvereniging	De	Haoiboerkes	bestaat	55	jaar	en	dat	moet	natuurlijk	gevierd	worden.	Dat	hebben	
ze	met	carnaval	al	een	beetje	gedaan,	maar	in	het	eerste	weekend	van	juni	wordt	er	nog	eens	uitgebreid	
aandacht	besteed.	Met	voor	iedereen	wat	wils.

Tonpraoten:	Op	vrijdagavond	2	 juni	start	vanaf	20.00	uur	een	tonpraotaovend.	Daar	zal	de	top	van	
tonpraotersland	aantreden.	Want	het	zijn	bepaald	niet	de	minsten	die	naar	Hooge	Mierde	komen:	Andy	
Marcelissen,	Berry	Knapen,	Hans	Keeris,	Joep	de	Wildt	en	Rob	Bouwman.	Oefen	je	lachspieren	maar	
goed,	want	dat	zul	je	nodig	hebben.

Jubileumfistje:	De	Haoiboerkes	noemen	het	een	“fistJE”,	maar	het	wordt	een	superfeest	voor	iedereen	
die	17	jaar	of	ouder	is.	Er	komt	een	knotsgekke	maar	supergoeie	allround	band	naar	De	Schakel,	die	wer-
kelijk	alles	spelen.	En	de	eigen	feest	DJ	Christian	is	natuurlijk	ook	van	de	partij	en	als	klap	op	de	vuurpijl	
komt	ook	Gullie	nog	zorgen	voor	de	nodige	ambiance.	Het	dak	gaat	er	echt	af!!	Aanvang	is	20.30	uur.

Braoiboerkesmiddag:	Op	zondag	is	er	vanaf	15.00	uur	een	gezellige	barbecuemiddag.	We	gaan	met	
z’n	allen	barbecueën.	Bij	mooi	weer	lekker	buiten	natuurlijk,	mocht	dat	niet	zo	zijn,	dan	kunnen	we	bin-
nen	terecht.	En	deze	middag	vindt	ook	de	trekking	plaats	van	onze	jubileumloterij.

Het	 belooft	 dus	een	 superweekend	 te	worden	 in	De	Schakel	 in	Hooge	Mierde.	En	 je	 kunt	 er	maar	
het	beste	zelf	bij	zijn,	anders	weet	 je	niet	wat	 je	mist.	Kaartjes	voor	de	activiteiten	kun	 je	kopen	via	
https://evebntix.shop/74e2d72g.	Op	de	website	van	De	Haoiboerkes	 (www.haoiboerkes.nl)	en	op	de	
facebookpagina	kun	je	alle	informatie	vinden	en	ook	een	link	naar	de	bestelsite	voor	de	kaartjes.
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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

MTC de Bourgondiërs organiseert 
12e toertocht
MTC	de	Bourgondiërs	is	een	
motorclub	 van	 een	 aantal	
enthousiaste	motorrijders	uit	
Reusel-De	Mierden,	die	jaar-
lijks	 zelf	 een	 aantal	 tochten	
rijden.	 Deze	 tochten	 vinden	
vooral	 plaats	 in	 de	 grens-
streek	 Brabant/Limburg/Bel-
gië,	maar	ook	enkele	tochten	
voeren	richting	andere	windstreken.	Om	dit	enthousiasme	te	willen	en	te	
kunnen	delen	met	collega-motorrijders	organiseert	MTC	de	Bourgondi-
ers	op	zondag	4	juni	hun	12e	toertocht,	waarbij	inschrijving	voor	iedereen	
die	interesse	heeft,	mogelijk	is.

De	 tocht	 van	 4	 juni	 is	 ruim	 200	 km	 en	 vertrekt	 vanaf	 Eetcafé-Feest-
zaal	De	Klok	 in	Reusel.	Route	 is	 verkrijgbaar	op	Garmin	en	TomTom.	
De	rit	 is	niet	op	rol	verkrijgbaar.	Vertrek	vanaf	8.30-12.00	uur.	Vertrek-
punt:	Eet-cafe-Feestzaal	De	Klok,	Turnhoutseweg	32,	5541	NZ	Reusel.	
Inschrijving:	 Individueel	 €	 7,00,	 duo	 €	 14,00	 (rijder	 +	 passagier).	 Incl.	
koffie/thee	 +	 broodje	 frikandel/kroket.	 Deelname:	 Eigen	 risico.	 E-mail:	
info@MTCdebourgondiers.nl.	Site:	www.mtcdebourgondiers.nl.	Tot	ziens	
op	4	juni	2023.

Reünie 60-jarigen 1962/1963  
St. Jozefschool, Mariaschool en de Plonderijenschool
		
WAAR:	Sporthal	Reusel,	Schutsboom	1,	Reusel.	WANNEER:	23	 sep-
tember	2023.	HOE	LAAT:	20.00	 tot	01.00	uur.	Voor	meer	 info/aanmel-
dingen	 via	 annemiebel62@gmail.com.	We	 hopen	weer	 op	 een	mooie	
opkomst.

De	organisatie,	Annemie,	Francien,	Jeanine,	Jeanne,	Simon	en	Petra

Jaarlijkse garageverkoop 
Hulsel op 4 juni
Hulsel	kijkt	iedere	eerste	zondag	van	juni	(10	tot	14	uur)	uit	naar	de	ga-
rageverkoop.	Van	heinde	en	verre	komen	er	bezoekers	naar	dit	jaarlijks	
terugkerende	evenement.	Elk	jaar	zijn	er	genoeg	deelnemers	om	het	tot	
een	succes	te	maken.	

Alle	deelnemers	zijn	druk	bezig	om	zolders,	garages	en	allerlei	ruimtes	op	
te	ruimen	en	op	de	dag	hun	opritten	en	tuinen	leuk	in	te	richten	voor	de	
aspirant	kopers.	Dat	deze	garageverkoop	steeds	meer	bekendheid	krijgt,	
is	dan	ook	te	merken	aan	het	groeiend	aantal	bezoekers.	Mooi	weer	helpt	
natuurlijk	ook	mee.	De	markt	start	om	10	uur	en	sluit	om	14	uur.	

Iedereen	is	welkom!!!
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Gezocht: versterking voor tuinteam 
van basisschool De Leilinde
Wij, van basisschool De Leilinde, hebben een mooie tuin rondom onze school 
liggen. Deze wordt onderhouden door een gezellige groep vrijwilligers.
We zijn op zoek naar uitbreiding van deze groep! 

Zij komen 1 keer in de twee weken, tussen 1 april en 1 december, op woens-
dagochtend samen (van 08:00 tot 09:30 uur) om de tuin te onderhouden. 
Ze sluiten deze werksessie af met een bakje koffie of thee. 

Ben of ken jij degene die wat tijd over heeft voor ons? Opa, oma, papa, 
mama, oom, tante, neef of nicht: iedereen is welkom en mag een keer 
komen proefdraaien. 

Bij interesse graag contact opnemen via 
nummer: 0497-643456 en vragen naar de 
conciërge: Tinie.



De laagste
hypotheekrentes

Nu	al	vanaf:
Variabele	rente		2,10%

	 	5		jaar	vast	 1,50%
	 10	jaar	vast	 1,50%
	 15	jaar	vast	 1,50%
	 20	jaar	vast	 3,33%
	 30	jaar	vast	 3,29%

Bij	ons	hoeft	u	geen	vrije	dag	te	nemen,
wij	komen	naar	u	toe	wanneer	het	u	schikt.

Neem	contact	op	voor	een	vrijblijvend	advies.

Hermans Assurantiën
Hypotheken	-	Sparen	-	Verzekeringen

Beukenlaan	1,	5541	VJ		Reusel
0497-643399

info@hermansassurantien.nl
www.hermansassurantien.nl

COLLEGA GEZOCHT
VOOR ONS VERKOOPTEAM
Ben jij enthousiast en heb je feeling met interieur?

Dan komen wij graag met jou in contact!

Uren in overleg.

Voor meer info: telefoon 0031 0497 641798 of mail info@cashencarrytextiel.nl
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