
     
 

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:
•	 Tweede	Pinksterdag	(29	mei)	is	het
	 gemeentehuis	gesloten.

•	 Op	30	mei	vergadert	de	Gemeenteraad.	
	 Aanvang	is	19.30	uur.	Je	bent	van	harte	
	 welkom	in	de	raadszaal.	De	vergadering	
	 is	ook	thuis	te	volgen	via	de	livestream.

•	 Laaghangende	rupsen	gezien?	
	 Het	zijn	niet	altijd	eikenprocessierupsen.

•	 Nieuwe	buitenverlichting	voor	
	 sportparken.

•	 Wat	kun	je	doen	als	je	je	zorgen	maakt		
	 over	iemand	of	huiselijk	geweld	
	 vermoedt?

•	 Vanaf	1	juni	gaat	er	een	nieuwe	wet		
	 over	energiecontracten	en	goedkope		
	 energie	in.

•	 Leerlingenvervoer	kan	nog	tot	1	juni		
	 worden	aangevraagd!

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

•	 Er	vindt	een	militaire	oefening	plaats		
	 van	30	mei	tot	en	met	3	juni.

Lees	meer	gemeenteberichten
op	pagina	6	tot	en	met	10.
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Zaterdag 27/05: Hoogfeest van Pinksteren
17.30	uur	Eucharistieviering.
Voor	de	intenties	opgeschreven	in	het	boek	bij	Maria.
-	 Anneke	Hoeben-Geboers

Zondag 28/05: Hoogfeest van Pinksteren
09.30	uur	Eucharistieviering	mmv	koor	Sint	Clemens.
Voor	de	intenties	opgeschreven	in	het	boek	bij	Maria.
-	 Kees	van	den	Borne	en	Miet	van	den	Borne-Timmermans
-	 Cor	Peeters
-	 Peer	Maas	en	Nelleke	Maas-van	Herk
-	 Janus	Maas	en	Marie	Maas-Jacobs	en	zoon	Bert
-	 Diny	Postma-Deneef

Maandag 29/05: week 8 door het jaar Heilige Maria, 
Moeder van de Kerk
09.30	uur	Eucharistieviering.
Voor	de	intenties	opgeschreven	in	het	boek	bij	Maria.

Dinsdag 30/05:
19.00	uur	Eucharistieviering.

Woensdag 31/05: Feest: bezoek van Maria aan Elisabeth
09.00	uur	Eucharistieviering.

Donderdag 01/06:	
19.00	uur	Eucharistieviering.

Vrijdag 02/06: Verjaardag van Bisschopswijding van 
Bisschop Dr. G.J.N. de Korte
19.00	uur	Eucharistieviering	in	d’n	Aachterum.

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

• Cursus beeldhouwen met speksteen. Voor beginners op 
woensdagavond in Reusel. Voor meer info neem contact op met 
Sjaan Stappaerts, 06 - 20 04 90 76.

Nederlandstalige muziek met Mexicaanse peper

Joris Linssen & Caramba 
bij De Wekker
Rasmuzikanten	vol	lef,	enthousiasme	
en	 muzikaal	 talent.	 Ziehier	 wat	 het	
publiek	 zal	 aantreffen	 bij	 het	 optre-
den	 van	 Joris	 Linssen	en	Caramba.	
Op	zondag	4	juni	komt	de	band	voor	
een	 tuinconcert	 naar	 zaal-restaurant	 De	 Wekker	 in	 Reusel.	
Dit	in	het	kader	van	de	concertreeks	‘De	Wekker	rinkelt	voor...’,	
een	serie	van	vijf	concerten	die	komende	zomer	plaatsvinden	in	
de	 tuin	van	De	Wekker.	Het	optreden	begint	om	15.00	uur,	de	
toegang	is	gratis.	

Nederlandstalige	muziek	die	gekruid	wordt	met	pittige	Mexicaan-
se	peper.	En	die	gebracht	wordt	door	muzikanten	met	kwaliteit	
en	durf.	Al	twintig	jaar	bestormt	Joris	Linssen	de	podia	met	zijn	
semi-akoestische	band	Caramba.	Het	muzikale	vijftal	staat	be-
kend	 om	 zijn	 vurige	 spel,	 aanstekelijke	 enthousiasme	 en	 een	
flink	portie	lef.	Ze	toerden	door	Mexico,	waar	ze	optraden	in	een	
stadion	voor	20.000	mensen.	Ook	gingen	ze	voor	een	 tv-serie	
op	pelgrimstocht,	waarbij	ze	eten	en	onderdak	verdienden	met	
hun	muziek.	De	amigo’s	doen	100	shows	per	jaar	en	spelen	elke	
keer	alsof	hun	leven	ervan	afhangt.	Het	gezelschap	verrast	de	
bezoeker	met	één	groot	muzikaal	avontuur.

Joris Linssen & Caramba (Sasterpstra Photography)

Energiek entertainer
Zanger	Joris	is	ook	bekend	van	zijn	tv-programma’s	Hello	Good-
bye	 en	 Joris’	 Showroom,	 maar	 is	 toch	 vooral	 die	 verrassend	
energieke	entertainer,	die	al	op	zijn	zestiende	in	de	muziek	be-
gon.	Hij	brengt	contrabassist	Erik	van	Loo	mee,	top-accordeonist	
Marcel	van	der	Schot	en	gitarist	Kees	van	den	Hoogen.	Percus-
sioniste	Djem	van	Dijk	zweept	het	publiek	op	tot	grote	hoogte	met	
haar	pittige	percussie	en	prachtige	stem.	Een	concert	van	Joris	
Linssen	 &	Caramba	 is	 een	 belevenis	 vol	 vurig	 enthousiasme,	
interactie	met	het	publiek	en	een	aaneenschakeling	van	mooie	
verhalen.	Live-concerttrailer:	https://youtu.be/PwSx5TM81nE

Praktisch
Het	concert	van	Joris	Linssen	en	Caramba	vindt	plaats	op	zon-
dag	4	juni	om	15.00	uur	in	de	tuin	van	zaal-restaurant	De	Wekker,	
Wilhelminalaan	97	in	Reusel.	Bij	slecht	weer	verhuist	het	optre-
den	naar	de	ernaast	gelegen	feestzaal.	De	toegang	is	gratis.

Op	2	juli	wordt	de	concertserie	‘De	Wekker	rinkelt	voor...’	voort-
gezet	 met	 een	 concert	 van	 de	 band	ACE.	 Deze	 band	 brengt	
muziek	van	de	Amerikaanse	West	Coast.

http://www.sintclemens.eu/kerk-tv
http://www.kempischcontact.nl
mailto:info@kempischcontact.nl
https://youtu.be/PwSx5TM81nE


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!

Je haar is je 
mooiste accessoire!

Irma’s Hairstyle - Wilhelminalaan 66, 5541 CX Reusel

( 0497-644072



Muziekmiddag
in Reusel
Op	donderdag	1	juni	komen	van	14.00	tot	16.00	uur	De	Vrolijke	
Jantjes	 optreden	 in	 D’n	 Aachterûm.	 Dit	 is	 een	 enthousiast	
accordeon-duo	van	2	 zeer	ervaren	muzikanten,	die	 ieder	over	
een	zangstem	beschikken.	Jan	van	de	Pol	uit	Reusel	en	Jan	van	
Gompel	uit	Bladel	vormen	de	bezetting	van	het	duo.	Zij	hebben	
hun	sporen	in	de	muziek	al	sinds	jaar	en	dag	verdiend.	Via	al-
lerlei	feest-	en	allroundbands	hebben	ze	zich	veel	muziekgenres	
eigen	gemaakt.	Hun	grote	troef	is	ook	dat	ze	op	passende	wijze	
met	het	publiek	weten	om	te	gaan	en	een	geweldig	sfeertje	we-
ten	neer	te	zetten.	Zoals	de	naam	al	zegt:	de	vrolijkheid	straalt	
ervan	af.	Verder	maken	ze	weliswaar	geen	echt	cabaret	maar	
vergezeld	van	attributen	showen	ze	wel	enkele	typetjes	die	het	
optreden	 extra	 schwung	 geven.	Met	 hun	 accordeon-repertoire	
komen	vooral	bekende	en	gezellige	Nederlandstalige	liedjes	aan	
bod.	Daarnaast	beschikken	De	Vrolijke	Jantjes	ook	over	2	key-
boards.	Daarmee	presenteren	ze	het	publiek	naast	een	Neder-
landstalig,	ook	een	meer	Engels-	en	anderstalig	repertoire	van	
bekende	evergreens	en	wat	modernere	feest-	en	popnummers.	
Het	duo	beschikt	over	moderne	geluidsapparatuur	en	weet	be-
heerst	met	de	decibels	om	te	gaan.	Kortom	een	onderscheidend	
duo	met	veel	vrolijkheid	in	huis!

Bestuur	KBO-Reusel

Kienen in Lage Mierde
Iedere	 eerste	 donderdag	 van	 de	 maand	 kienen	 in	 Gemeen-
schapshuis	De	Ster	in	Lage	Mierde.	Aanvang	13.30	uur.	Ieder-
een	die	graag	wil	kienen	is	van	harte	welkom!	

Organisatie	de	Dorpskamer

Uitwisselingsconcert Hooge Mierde 
en Hilvarenbeek
‘Muziek verbindt!’

Een	goed	concert	met	vrienden	is	altijd	iets	om	naar	uit	te	kijken,	
zowel	voor	het	publiek	als	voor	de	muzikanten.	Fijn	muziek	ma-
ken,	als	het	kan	ook	met	een	paar	gezamenlijke	werken,	elkaar	
ontmoeten,	 bijpraten...	 en	 vooral	 genieten	 van	 de	 gevarieerde	
muziek	van	twee	orkesten.	

Dat treft!
Op	4	juni	om	14.00	uur	treden	Muziekvereniging	Sirena	en	Har-
monie	Concordia	van	1839	op	in	een	uitwisselingsconcert	waar-
bij	het	publiek	kan	genieten	van	een	koper-	en	een	houtensem-
ble	 in	een	mix	van	beide	orkesten,	van	o.a.	mooie	muziek	van	
componist	Hardy	Mertens	en	fraaie	chansons	van	Aznavour	en	
Frida	Boccara.	In	de	pauze	van	het	concert	is	er	gelegenheid	om	
gezellig	met	elkaar	en	met	de	muzikanten	bij	te	praten.	

Met de fiets of te voet
De	Ster	is	goed	bereikbaar	per	auto,	maar	als	je	van	een	spor-
tieve	 fietstocht	 of	 wandeling	 houdt	 is	 dat	 ook	 mogelijk,	 het	
is	 allebei	 goed	 te	 combineren	met	 dit	middagconcert	 want	 de	
concertlocatie	 ligt	op	slechts	3	km	van	Hooge	Mierde	en	9	km	
van	Hilvarenbeek.	 Sirena	 en	Concordia	 van	 1839	 zien	 ernaar	
uit	om	u	te	begroeten	op	zondagmiddag	4	juni	om	14.00	uur	in	
Gemeenschapshuis	 De	 Ster	 in	 Lage	 Mierde.	 De	 toegang	 is	
€	7,50,	inclusief	een	gratis	drankje.

De LeilindeDOET!
Tijdens	de	Leilindedag	op	vrijdag	16	juni	gaan	de	leerlingen	van	
Basisschool	De	Leilinde	hun	 steentje	 bijdragen	aan	 lokale	 so-
ciaal-maatschappelijke	
organisaties	 en	 doelen!	
Het	thema	van	de	Leilin-
dedag	dit	jaar	is	‘Door	en	
voor	elkaar’!

Heeft u nog een leuke klus? Contacteer ons!
Heeft	jullie	organisatie	een	leuke	LeilindeDOET-activiteit?	Moe-
ten	er	bijvoorbeeld	dode	 takken	uit	een	plaatselijk	bos	worden	
verwijderd?	 Wilt	 u	 nestkastjes	 ophangen	 bij	 uw	 organisatie?	
Kunnen	onze	kinderen	helpen	bij	het	verzorgen	van	de	dieren	
in	het	dierenpension?	Of	voorlezen	in	de	bieb?	Kortom,	heeft	u	
een	leuke	klus	waarbij	de	kinderen	van	Basisschool	De	Leilinde	
kunnen	helpen	en	kunnen	zorgen	voor	een	 leuke	dag	voor	uw	
doelgroep,	stuur	ons	dan	een	mailtje	via	info@deleilinde.nl	of	bel	
naar	Basisschool	De	Leilinde	via	0497	-	643	456.	Bij	voorkeur	is	
uw	activiteit	in	Reusel.	Verder	moet	deze	geschikt	zijn	voor	kin-
deren	van	+8	t/m	12	jaar	en	het	liefst	dient	het	een	maatschap-
pelijk	doel.	Samen	maken	we	deze	dag	‘Door	en	voor	elkaar’!

KBO-Kring Reusel-De Mierden
BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN

mailto:info@deleilinde.nl


Drakenbootfestival De Kempen: 
Bedrijven strijden op het water, 
feest voor iedereen!

Op	zaterdag	3	juni	wordt	het	E3-strand	in	Eersel	omgetoverd	tot	
een	bruisend	 festivalterrein	voor	 jong	en	oud.	Vijfenveertig	be-
drijventeams,	bestaande	uit	zestien	peddelaars	en	een	opzwe-
pende	trommelaar,	nemen	deel	aan	het	allereerste	Drakenboot-
festival	in	de	Kempen.

Het	evenement	wordt	al	op	veel	plaatsen	in	Nederland	georga-
niseerd.	Zoals	in	Helmond	en	Apeldoorn.	En	met	succes!	Daar	
trekt	het	duizenden	bezoekers.	Dit	naar	de	Kempen	halen,	leek	
ons	een	fantastisch	idee.	En	waar	kan	dit	nou	beter	dan	op	het	
E3-strand?	Dé	plek	waar	watersport	 en	 festival	 uitstekend	 sa-
men	 gaan.	 Regionale	 bedrijven	 als	 Bax	 Metaal,	 Knowhouse,	
Stas,	DSG,	Den	Engelsen,	Borrenbergs	Groep,	Hapert,	Intelectric	
en	Werken	 in	 de	 Kempen	 bundelde	 hun	 krachten	 en	 zijn	 als	
hoofdsponsor	 achter	 stichting	 Drakenbootfestival	 De	 Kempen	
gaan	staan.	Ze	noemen	zich	de	Drakenbroeders.	Iedereen	werkt	
belangeloos	mee	om	dit	Kempische	sport-	en	 feestevenement	
te	realiseren.	

Overdag	zullen	bedrijven	uit	de	regio	de	strijd	met	elkaar	aan-
gaan	in	12,5	m	lange	drakenboten,	terwijl	het	strand	wordt	om-
getoverd	 tot	 een	 festivalterrein	met	 bars,	 foodplein,	 tenten	 en	
vermaak.	 Zowel	 ’s	middags,	 als	 ’s	 avonds,	 kunnen	 bezoekers	
genieten	van	diverse	activiteiten	als	trek-een-truck,	DJ’s	en	live-
optredens.	Ook	aan	activiteiten	voor	de	kinderen	is	gedacht.	We	
verwachten	zo’n	vijfduizend	bezoekers	op	het	festival.	Met	vijfen-
veertig	teams	komen	we	al	snel	aan	negenhonderd	deelnemers.	
Elke	deelnemer	heeft	weer	een	eigen	achterban	van	vrienden,	
familie	en	kennissen	die	uitgenodigd	worden	om	te	komen	sup-
porteren	of	mee	 te	 feesten.	Zo	komt	er	van	alles	 in	beweging.	
Het	evenement	brengt	 de	hele	Kempen	samen.	Een	echt	 ons	
kent	ons	festival.

Het	evenement	is	een	feest	voor	iedereen.	De	entree	is	gratis	tot	
16.00	uur,	daarna	kost	een	ticket	€	10,-.	Alle	 informatie	vind	je	
terug	op	onze	website	www.drakenbootfestivaldekempen.nl	 en	
volg	de	sociale	media	om	op	de	hoogte	te	blijven.

Wandel-3-daagse Hooge Mierde
Korfbalvereniging	DDW	organiseert	dit	jaar	voor	de	11e	keer	de	
wandel-3-daagse	in	Hooge	Mierde.	Dit	zal	plaatsvinden	op	7,	8	
en	9	juni	2023.	Je	kunt	kiezen	om	per	dag	5	of	10	km	te	lopen.	
De	start	 zal	dagelijks	plaatsvinden	 tussen	18.00	en	19.30	uur,	
vanaf	sportpark	de	Leeuwerik.	Vanwege	een	feestelijke	 intocht	
zijn	de	starttijden	op	vrijdag	9	juni	aangepast:	de	10	km	kan	star-
ten	vanaf	17.30	uur,	de	5	km	kan	starten	vanaf	18.30	uur,	zodat	
alle	lopers	om	20.00	uur	aanwezig	zullen	zijn	op	het	Myrthaplein.	
Het	startgeld	bedraagt	6,00	euro	voor	drie	dagen	of	2,50	euro	
per	dag.	Het	 is	ook	mogelijk	om	één	of	twee	dagen	mee	te	lo-
pen.	Naast	contant	afrekenen	kunt	u	ook	via	een	QR-code	met	
uw	smartphone	betalen.	Wij	hopen	ook	dit	jaar	op	een	grote	op-
komst.	Dus	zorg	dat	je	erbij	bent!

Kienen in D’n Aachterûm op dinsdag 
30 mei

Iedere	 laatste	 dinsdag	
van	de	maand	is	er	om	
13.30	 uur	 een	 kien-
middag	met	 leuke	prijzen	 in	D’n	Aachterûm,	Korenbocht	50	 te	
Reusel.	Het	volgende	kienen	is	dinsdag	30	mei.	Doe	mee,	het	is	
gezellig.	Ook	niet-leden	zijn	van	harte	welkom!

Bestuur	KBO-Reusel

KBO-Reusel
BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN

http://www.drakenbootfestivaldekempen.nl


WWW.REUSELDEMIERDEN.NL

Nieuwe buitenverlichting sportparken
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	heeft	besloten	om	
alle	sportparken	 in	onze	gemeente	van	 led-buitenverlichting	 te	
voorzien.	De	vervanging	van	de	bestaande	halogeenverlichting	
stond	al	in	de	meerjarenonderhoudsplanning.	Het	college	heeft	
nu	 besloten	 om	 de	 verlichting	 op	 alle	 sportparken	 versneld	 te	
vervangen.	

Ledlampen	gebruiken	 niet	 alleen	 veel	minder	 energie	 dan	 an-
dere	lichtbronnen	maar	gaan	ook	veel	 langer	mee.	Ze	zijn	dus	
veel	duurzamer.	Er	zijn	al	sportparken	die	volledig	of	deels	over	
led-buitenverlichting	beschikken.	Maar	er	 zijn	ook	nog	 locaties	
waar	de	verlichting	nog	bestaat	uit	halogeen	lampen.	Het	college	
vindt	dit	 in	de	huidige	energiecrisis	niet	wenselijk.	Met	de	ver-
snelde	vervanging	wil	het	college	alle	sportverenigingen	helpen	
hun	energierekening	te	verlagen.

Laaghangende rupsen gezien?
Dit zijn lang niet altijd eikenprocessierupsen

Voorbeeld van een laaghangende rups. 
Dit is géén eikenprocessierups

Afgelopen	 week	 hebben	 we	 meldingen	 ontvangen	 van	
laaghangende	rupsen	op	verschillende	plekken	in	onze	ge-
meente.	Wij	hebben	de	rupsen	geïnspecteerd	en	het	blijkt	
bij	deze	meldingen	te	gaan	om	de	rups	van	de	kleine	win-
tervlinder.

Deze	rupsen	kunnen	via	zelfgemaakte	spinseldraden	afda-
len	naar	beneden,	waardoor	je	ze	tegen	kunt	komen	tijdens	
het	wandelen	en	fietsen.	Doordat	deze	rupsen	geen	brand-
haren	krijgen,	zoals	de	eikenprocessierups,	is	de	rups	van	
de	wintervlinder	niet	gevaarlijk	voor	ons	en	zullen	wij	deze	
rups	niet	bestrijden.	Mocht	je	de	rups	tegenkomen,	hoef	je	
je	 dus	 geen	 zorgen	 te	maken.	Twijfel	 je	 toch	 of	 het	 gaat	
om	de	eikenprocessierups?	Maak	dan	wel	een	melding	via	
www.reuseldemierden.nl/iets-melden	 en	 vermijd	 contact	
met	de	rups.

Tweede Pinksterdag (29 mei) 
is het gemeentehuis gesloten.

Dementie, je zal het maar hebben
Dat	is	het	thema	van	het	volgende	Alzheimer	Café.	

Hoe	is	het	om	deze	ziekte	te	hebben	en	hoe	ga	je	ermee	om?	
Hoe	 is	het	voor	 jouw	omgeving	en	hoe	wil	 je	dat	anderen	met	
jou	omgaan?	De	gastspreker	van	vanavond	 is	 iemand	met	de	
diagnose	dementie.

Datum:	donderdag	8	juni.
Locatie:	De	Eikenburg,	Eikenburg	10	te	Eersel.
Aanvang:	19.30	uur,	zaal	open	om	19.00	uur.

Toegang	is	gratis,	evenals	koffie	en	thee.

http://www.reuseldemierden.nl/iets-melden
https://www.reuseldemierden.nl/
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Meldpunt Veilig Thuis
Wat kun je doen als je je zorgen maakt over iemand?

Soms	hoor	of	zie	 je	dingen	waarvan	 je	 je	
afvraagt	 of	 het	 allemaal	 wel	 goed	 gaat.	
Er	 is	veel	 ruzie	en	herrie	bij	de	buren.	Of	
iemand	 heeft	wel	 heel	 vaak	 blauwe	 plek-
ken	en	kan	dat	niet	goed	verklaren.	Of	het	
zoontje	van	een	vriendin	is	angstig,	schrik-
achtig	 en	 depressief.	 Vaak	 is	 het	moeilijk	
om	te	bepalen	wat	er	aan	de	hand	is	en	of	
er	sprake	is	van	verwaarlozing,	misbruik	of	
mishandeling.	Maar	het	 is	altijd	belangrijk	
om	iets	te	doen	en	advies	te	vragen.	

Bel Veilig Thuis, ook als je 
twijfelt
Veilig	Thuis	is	er	voor	advies	
en	ondersteuning	en	het	mel-
den	 van	 huiselijk	 geweld	 en	
kindermishandeling.	 Voor	 je-
zelf,	maar	ook	als	je	je	zorgen	
maakt	over	de	veiligheid	van	
iemand	anders.	Of	je	nu	vra-
gen	 of	 vermoedens	 hebt,	 of	
het	zeker	weet.	Je	zorgen	de-
len	 is	een	belangrijke	eerste	
stap!	Bel	gratis	0800	-	2000.	

Je	krijgt	dan	een	medewerker	van	Veilig	Thuis	aan	de	 lijn,	die	
aandachtig	naar	 je	verhaal	 luistert.	De	medewerker	zet	samen	
met	je	alles	op	een	rij,	beantwoordt	vragen	en	geeft	advies.	Ook	
kijk	je	samen	welke	hulp	er	nodig	is.	Als	je	wilt,	kun	je	anoniem	
blijven.	Wil	je	meer	lezen	over	wat	je	zelf	kunt	doen?	Kijk	dan	op	
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Wetswijziging energiecontracten 
& Goedkope Energie

Op	1	juni	2023	gaat	er	een	nieuwe	wet	in	die	invloed	heeft	op	
energiecontracten.	Het	is	nu	nog	belangrijker	om	het	juiste	
energiecontract	te	nemen.	Dit	komt	omdat	overstappen	naar	
een	andere	leverancier	vanaf	1	juni	een	hoge	boete	met	zich	
meebrengt.	

Nieuw boetemodel
De	overheid	wil	dat	energieleveranciers	weer	vaste	energie-
contracten	aanbieden	voor	een	looptijd	van	3	of	5	jaar.	Nu	
zijn	er	alleen	nog	maar	vaste	contracten	voor	6	maanden	of	
maximaal	1	jaar.	

Door	de	overstapboete	te	verhogen,	kan	de	leverancier	lan-
gere	 vaste	 contracten	 aanbieden.	 Doordat	 mensen	 waar-
schijnlijk	minder	snel	overstappen,	 is	er	minder	 risico	voor	
de	leveranciers.	Hopelijk	heeft	dit	ook	effect	op	de	tarieven.

Samenwerking met Gezondverzekerd.nl
De	 Kempengemeenten	 werken	 samen	met	 Gezondverze-
kerd.nl.	Via	Gezondverzekerd.nl	bieden	we	energiecontrac-
ten	aan	met	verschillende	voordelen,	zoals:
•	 Goedkoopste	tarief	per	aanbieder;
•	 Nooit	borg	en	altijd	geaccepteerd;
•	 Persoonlijke	begeleiding	naar	de	juiste	keuze;
•	 Opzegservice	inclusief;
•	 Verlenging	tegen	goedkoopste	tarief.

Ook	 als	 je	 een	 betaalachterstand	 hebt	 bij	 je	 huidige	 leve-
rancier	kun	 je	een	vast	contract	krijgen	met	 lage	 tarieven.	
Zo	voorkom	je	onverwachte	prijsstijgingen.	Het	energieaan-
bod	 voor	 inwoners	 van	 de	Kempengemeenten	 is	 te	 bekij-
ken	 via	 www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie.	 Via	
deze	website	krijg	je	persoonlijk	advies.	Wanneer	nodig	kun	
je	overstappen	van	energiecontract.	Je	kunt	ook	kijken	op	
www.kempengemeenten.nl/energie	voor	meer	informatie.

Persoonlijk advies
Vind	je	het	 lastig	om	de	juiste	keuze	te	maken	die	past	bij	
jouw	 situatie?	 Gezondverzekerd.nl	 heeft	 energiecoaches	
die	 je	hiermee	kunnen	helpen.	Zij	kunnen	 je	een	persoon-
lijk	advies	geven	voor	een	passend	energiecontract.	Je	kunt	
hiervoor	telefonisch	contact	opnemen	via	085	-	303	53	89.

Vragen?
Heb	je	vragen	over	dit	aanbod,	of	over	bijzondere	bijstand	
en/of	schuldhulpverlening?	Neem	dan	contact	met	ons	op.	
Op	werkdagen	kan	dat	van	09.00	 tot	11.00	uur	via	0497	 -	
74	55	44	of	via	md@kempengemeenten.nl.

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	(on-
der	vermelding	van	kenteken	voertuig,	datum	en	tijd,	plaats	en	
soort	schade)	melden	aan	Sectie	Claims	Ministerie	van	Defen-
sie,	 Postbus	 90004,	 3509	AA	Utrecht,	Telefoonnummer:	 030	 -	
218	04	20.	E-mail:	JDVclaims@mindef.nl.

http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
http://www.gezondverzekerd.nl/goedkope-energie
http://www.kempengemeenten.nl/energie
mailto:md@kempengemeenten.nl
mailto:Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl
https://www.reuseldemierden.nl/
https://www.gezondverzekerd.nl/
https://www.gezondverzekerd.nl/
mailto:JDVclaims@mindef.nl
https://www.gezondverzekerd.nl/


WWW.REUSELDEMIERDEN.NL

Informatieavond reconstructie 
dorpskern Lage Mierde

Op	1	juni	vindt	er	om	19.30	uur	in	gemeenschapshuis	De	Ster	
in	Lage	Mierde	een	informatieavond	plaats,	waarbij	de	plan-
nen	en	stappen	over	de	reconstructie	van	de	dorpskern	 in	
Lage	Mierde	worden	besproken.	Er	 zijn	 verschillende	ver-
anderingen	doorgevoerd	naar	aanleiding	van	de	wensen	en	
opmerkingen	die	naar	voren	kwamen	op	de	informatieavond	
die	 plaatsvond	op	9	 februari.	Deze	 veranderingen	worden	
gepresenteerd	 tijdens	de	nieuwe	 informatiebijeenkomst	op	
1	juni.	Je	bent	van	harte	welkom	om	bij	de	informatieavond	
aan	te	sluiten!

Heb	 je	 vragen?	 Stuur	 dan	 een	 e-mail	 naar	 secretaris@
dorpsraadlagemierde.nl	 of	 bel	 ons	 via	 het	 algemene	 tele-
foonnummer	van	de	gemeente:	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	(uiter-
lijk	vóór	1	juni)	aan.

Let	 op:	 het	 aanvraagformulier	 wordt	 niet	 automatisch	 toe-
gezonden.	 Het	 aanvraagformulier	 kan	 vanaf	 1	mei	 2023	 di-
gitaal	 worden	 ingevuld	 op	 de	 website.	 Ga	 hiervoor	 naar	
www.reuseldemierden.nl/leerlingenvervoer.	Of	 vraag	 het	 for-
mulier	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	leerlingen-
vervoer?	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.

Lage Mierde Kermis
Van	zaterdag	27	tot	en	met	dinsdag	30	mei	2023	is	het	kermis	in	Lage	Mierde.	Op	het	Dorpsplein	staan	een	schiettent,	draaimolen,	rups,	
botsauto’s,	grijpkranen	en	een	kraam	van	Lokaalbelang.	Daarnaast	zijn	er	diverse	eetkramen	te	vinden.	

Openingsprogramma
Op	zaterdag	vindt	er	voor	het	eerst	een	spectaculair	openingsprogramma	plaats	tussen	13.00	en	14.00	uur.	Voor	de	veiligheid	wordt	
tijdens	het	openingsprogramma	de	doorgaande	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	afgesloten:
-		 Einde	Hoogemierdseweg	(bij	de	kerk	in	Lage	Mierde)	
-		 Kruising	Draaiboom/Eviestraat	
-		 Richelpad	
-		 Seradellehof	
-		 Kruising	Bernardusweg/Richelpad	
-		 Kruising	Kloosterstraat/Dorpsplein	
-		 Broekkant

Fijne	kermisdagen!

mailto:secretaris@dorpsraadlagemierde.nl
mailto:secretaris@dorpsraadlagemierde.nl
http://www.reuseldemierden.nl/leerlingenvervoer
mailto:leerlingenvervoer@reuseldemierden.nl
https://www.reuseldemierden.nl/
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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.

	 	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	hinder	door	halve	rijbaanafsluiting.
	 Hoogemierdseweg,	Reusel

	 Asfalteringswerkzaamheden	De	Gagel,	 3	t/m	5	juli	2023	 Rijbaan	afgesloten.
	 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.

BEKENDMAKINGEN

De volgende stukken liggen ter inzage: 

1.	Voorbereidingsbesluit	Lensheuvel	18a,	Reusel	
	 (ter	inzage	vanaf	dinsdag	30	mei	2023)	

	 Met	het	voorbereidingsbesluit	spreekt	de	raad	uit	dat	een		
	 bestemmingsplan	in	voorbereiding	is	voor	woningbouw	en		 	
	 dat	hij	andere,	ongewenste	ontwikkelingen	voor	de	duur	van		
	 een	jaar	op	slot	zet.

	 Het	besluit	treedt	in	werking	op	woensdag	31	mei	2023.	

	 De	eigenaren	van	de	betreffende	gronden	hebben	
	 nadrukkelijk	aangegeven	dat	ze	de	bedrijfsgebouwen	niet	
	 opnieuw	willen	verhuren	als	Wagricom	verhuisd	is	naar		 	
	 de	nieuwe	locatie	aan	de	Witrijt	3	te	Reusel.	De	staat	van	
	 de	bedrijfsgebouwen	is	slecht	en	een	grote	investering	is		
	 nodig	om	de	gebouwen	duurzaam	in	stand	te	houden.	
	 Daarbij	zijn	zij	zich	er	ook	bewust	van	dat	het	niet	wenselijk		
	 is	zware	bedrijvigheid	in	een	woongebied	in	stand	te	houden.		
	 Zij	zien,	gelet	op	de	woningbouwbehoeften,	kansen	om	
	 woningbouw	ter	plaatse	te	realiseren.	Het	voorbereidings-
	 besluit	is	dan	ook	na	overleg	en	met	goedkeuring	van	de		 	
	 eigenaren	genomen.	

	 Je	kunt	het	voorbereidingsbesluit	ook	digitaal	raadplegen	op		
	 de	landelijke	website	www.ruimtelijkeplannen.nl.	
	 Het	identificatienummer	van	het	voorbereidingsbesluit	is		 	
	 NL.IMRO.1667.VBRvbb1030-VOBB.

	 Op	grond	van	de	Wet	ruimtelijke	ordening	en	artikel	8:5	van		
	 de	Algemene	wet	bestuursrecht	kan	geen	bezwaar	en/of		 	
	 beroep	tegen	het	voorbereidingsbesluit	worden	ingediend.	

2.	Bestemmingsplan	‘Buitengebied:	Witrijt	3,	Reusel	
	 (gewijzigd	vastgesteld,	ter	inzage	vanaf	dinsdag	30	mei	2023)

	 Wagricom	B.V.	is	voornemens	het	landbouwmechanisatie-
	 bedrijf	aan	de	Lensheuvel	18a	in	Reusel	te	verplaatsen	naar	
	 de	locatie	Witrijt	3	in	Reusel.	Het	agrarisch	technisch	
	 hulpbedrijf	is	in	hoofdzaak	gericht	op	het	verkopen,	
	 ontwikkelen,	verhuren	en	herstellen	van	landbouwmachines.	
	 De	bedrijfsverplaatsing	past	niet	binnen	het	vigerende		
	 bestemmingsplan	voor	het	buitengebied.	Daarom	is	een		 	
	 nieuw	bestemmingsplan	nodig.

	 Het	bestemmingsplan	is	in	te	zien	op	
	 www.ruimtelijkeplannen.nl.	Het	identificatienummer	van	het			
	 bestemmingsplan	is	NL.IMRO.1667.BPBwitr0080-VAST.

	 Tijdens	de	inzagetermijn	kunnen	belanghebbenden	beroep		 	
	 instellen.	Dit	kan	tegen	het	vastgestelde	bestemmingsplan	
	 en	tegen	het	besluit	om	geen	exploitatieplan	vast	te	stellen.			
	 Ook	niet	belanghebbenden	kunnen	beroep	instellen	indien		 	
	 een	zienswijze	is	ingediend	tegen	het	ontwerpbestemmings-
	 plan.	Tegen	de	bij	de	vaststelling	aangebrachte	wijzigingen		 	
	 kan	iedereen	beroep	instellen.

Heb	je	geen	internet	en/of	wil	je	meer	informatie?	
Dan	kun	je	contact	opnemen	met	team	Ruimtelijke	Ontwikkeling	
via	telefoonnummer	0497	-	650	650.	Of	stuur	een	e-mail	naar	
ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.

http://www.wegenenverkeer.be/arendonk
http://www.buitenkomtbinnen.nl/marialaan
http://www.reuseldemierden.nl
http://www.reuseldemierden.nl/wegwerkzaamheden
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
https://www.reuseldemierden.nl/
https://melvin.ndw.nu/public
mailto:ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl


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,	26	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
•	 Kerkweg	ongenummerd,	afwijken	van	bestemmingsplan	voor		
	 het	bouwen	van	een	woning	en	aanleggen	van	een	uitrit

Lage	Mierde
•	 Meirweg	3,	milieuneutraal	wijzigen	van	de	inrichting

Hooge	Mierde
•	 Koestraat	8,	aanleggen	van	een	extra	uitrit

Besluit omgevingsvergunning
Reusel
•	 Lensheuvel	79A,	79B,	79C,	79D	en	79E,	herbouwen	van	een		
	 woonboerderij	(datum	besluit:	11-05-2023)

Hulsel
•	 Bladelsedijk	4,	verbouwen	en	uitbreiden	van	de	woning	met			
	 garage,	berging	en	carport	(datum	besluit:	11-05-2023)

Besluit intrekken omgevingsvergunning
Hooge	Mierde
•	 De	Luther	27,	intrekken	van	de	omgevingsvergunning	voor		 	
	 het	houden	van	schapen	(datum	besluit:	16-05-2023)

Melding APV/Bijzondere wetten
Reusel
•	 Truckrun	op	3	september	2023,	vertrek	en	einde	bij	Manege		
	 de	Melulenhaoi	aan	Hulselsedijk	34	(datum	besluit:	11-05-2023)	
•	 “Clubhuis	de	Derde	Helft”	op	10	juni	2023,	Evenementen-
	 terrein	De	Wilgenspot	aan	Lage	Mierdsedijk	(datum	besluit:			
	 15-05-2023)

Lage	Mierde
•	 Dorpsplein,	Lage	Mierde	Kermis	van	27	t/m	30	mei	2023	
	 (datum	besluit:	12-05-2023)

Vergunning APV/Bijzondere wetten
•	 Dorpskern,	Hooge	Mierde,	Museum	in	Beweging	van	16	t/m		
	 18	juni	2023	(datum	besluit:	11-05-2023)

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.

AGENDA voor de openbare raadsvergadering
Dinsdag 30 mei 2023 om 19.30 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis te Reusel	

De	vergadering	is	live	te	volgen	via	
www.reuseldemierden.nl/vergaderingen.	

Besluitvormende raad
1	 Opening	en	loting	volgnummers	ten	behoeve	van	
	 spreek-	en	stemvolgorde
1.a	 Installatie	T.	van	Dongen	als	raadslid
1.b	 Installatie	F.	Bijl	als	commissielid
2	 Vaststellen	agenda	vergadering	d.d.	30	mei	2023
3	 Inventarisatie	spreekrecht	burgers	(voor	onderwerpen	die			
	 niet	besproken	zijn	in	een	commissie)
4	 Vaststelling	concept	besluiten-	en	afsprakenlijst	
	 raadsvergadering	van	18	april	2023
5	 Ingekomen	stukken	en	mededelingen
6.a	 Benoeming	raadsleden	in	diverse	gremia
6.b	 Indienen	zienswijze	begrotingswijziging	2023	en	concept		 	
	 programmabegroting	2024	GGD	Brabant-Zuidoost
6.c	 Ontwerp	herziene	begroting	ODZOB	2023	en	Ontwerp-
	 begroting	ODZOB	2024	met	meerjarenraming	2025-2027
6.d	 Ontwerpbegroting	2024	en	1ste	Begrotingswijziging	2023		 	
	 Veiligheidsregio	Brabant	Zuidoost
6.e	 Oprichting	van	en	deelname	aan	de	
	 Stichting	Waarborgfonds	Veiligheidsregio’s
6.f	 Zienswijzen	conceptwerkprogramma	2023/2024	
	 Metropoolregio	Eindhoven
6.g	 Zienswijzen	programmabegroting	2024	Metropoolregio		 	
	 Eindhoven
6.h	 Toestemming	raad	aanpassen	GR	KempenPlus
6.i	 Toestemming	raad	wijzigen	GRSK
6.j	 Intrekken	klachtenprotocol	‘Protocol	interne	klacht-
	 behandeling	met	bijbehorende	toelichting’	(2004)
6.k	 1e	bestuursrapportage	2023
6.l	 Begrotingswijzigingen	30	mei	2023
7	 Vragenronde	voor	raadsleden
8	 Actieve	informatieverstrekking	door	het	college
9	 Mededelingen	van	vertegenwoordigers	in	(regionale)	
	 instellingen
10	 Rondvraag
11	 Sluiting

De	stukken	zijn	te	lezen	in	de	griffiekamer	van	het	gemeentehuis	
of	via	www.reuseldemierden.nl/vergaderingen.

Gemeenteblad(en)

Deze	week	is	de	volgende	bekendmaking	opgenomen	in	het	
Gemeenteblad:

•	 Anterieure	overeenkomst	Ekkershof	Reusel

mailto:gemeente@reuseldemierden.nl
http://www.reuseldemierden.nl
http://www.reuseldemierden.nl/afspraak
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
http://www.reuseldemierden.nl/vergaderingen
http://www.reuseldemierden.nl/vergaderingen


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

Molenstraat 26
5541 CL  Reusel

Tel. 0497-641305

info@kempischcontact.nl
www.kempischcontact.nl

Onze openingstijden zijn:

Maandag t/m donderdag 
van 8.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 
van 8.00 tot 15.00 uur

VOOR AL UW
DRUKWERK

EN 
KOPIEERWERK

ADVERTEREN 
OF EEN ARTIKEL

PLAATSEN IN 
D’N UITKIJK
DAN BENT U BIJ ONS 

OP HET JUISTE ADRES!

O.a.:
briefpapier
facturen
visitekaartjes
enveloppen 
affiches
programmaboekjes
flyers
geboortekaartjes
trouwkaarten
jubileumkaarten
uitnodigingen
misboekjes
scripties
Afwerking o.a.: lijmen, nieten, 
perforeren, nummeren, inbinden met
ringband, plastificeren A4 en A3.
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mailto:bouwcombinatiereusel@live.nl
mailto:gebrhoeks@gmail.com
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Uw tussenpersoon
in de regio

Wij komen bij u langs
Hypotheken - Sparen - Verzekeringen

Beukenlaan	1,	5541	VJ		Reusel
0497-643399

info@hermansassurantien.nl
www.hermansassurantien.nl

mailto:info@hermansassurantien.nl
http://www.hermansassurantien.nl

