
Samen tegen
eenzaamheid!
Iedereen voelt zich wel eens alleen. Maar als dat lang 
duurt, is dat niet goed voor je gezondheid en kun je wel 
wat hulp gebruiken. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven 
die je kunnen helpen bij eenzaamheid. In deze speciale 
uitgave lichten we er een aantal uit. Bewaar ‘m gerust 
voor later!

Jouw ‘tweede huiskamer’
Op verschillende plekken ben je welkom in een ‘tweede huiskamer’ voor 
gezelligheid en contacten. Dit is een kleinschalige, laagdrempelige dag
besteding, die gerund wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers.  
Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met de werkgroep Zorg en 
Welzijn uit de kern.
 •  Hooge Mierde: de Vûrkoamer, op donderdag van 09.30 tot 12.00 uur  

in de Schakel (ook in de zomervakantie!).
•  Reusel: de Höskaomer, op dinsdag, woensdag en donderdag van  

09.30 tot 12.00 uur en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur in het 
gemeentehuis.

•  Lage Mierde: de Dorpskamer, op donderdag van 13.30 tot 16.00 uur  
in De Ster. In de zomer wordt er wekelijks een uitstapje georganiseerd. 

Bewaarexemplaar
HOOGE MIERDE • HULSEL • LAGE MIERDE • REUSEL

Stichting Duofietsen; samen eropuit!
Stichting Duofietsen bestaat uit 60 vrijwilligers. Zij fietsen samen met 
mensen die dit niet meer zelfstandig kunnen, eenzaam zijn of behoefte 
hebben aan contact. Regelmatig gaan ze een middagje fietsen door onze 
mooie groene omgeving. Twee keer wordt er onderweg gestopt bij een 
terras voor een kopje koffie of iets anders. Hun spreuk luidt: “Samen zijn, 
samen fietsen, samen plezier en samen verder!” Wil je mee als gast of vrij
williger? Meld je dan aan via info@duofietsenreusel.nl of doe een briefje in 
de brievenbus op Kendersekker 6 of Wilhelminalaan 98 in Reusel.  
Bellen mag ook naar Ad van Limpt via 06  23 46 52 75. Meer informatie 
via www.duofietsenreusel.nl.

Reuselummeke;  
wandelen én cultuur snuiven!
Het ‘Reuselummeke’, een route van 2 of 3 kilometer (naar 
keuze), is samen met Heemkunde Werkgroep Reusel  
en TIP ReuselDe Mierden ontwikkeld. De wandeling leidt 
je langs verschillende kunstwerken en de rijke historie van 
Reusel. De wandeling is ook geschikt voor mensen die 
minder goed ter been zijn. Vraag je buurvrouw of man 
eens om een blokje mee te lopen! De route is gratis te 
verkrijgen bij TIP aan Kerkplein 69.

Werkgroepen  
Zorg en Welzijn
De werkgroepen Zorg en Welzijn staan 
klaar om vragen te beantwoorden en voor 
praktische ondersteuning.  
Wil je graag hulp bieden? Ook dat kun je 
aan hen doorgeven. 
•  Reusel: 06  30 11 42 90,  

zorgenwelzijnreusel@hotmail.com
• Hulsel: 06 06 21 41 74 94,  
 zorgenwelzijnhulsel@gmail.com
• Hooge Mierde: 06  36 29 31 39,  
 info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl
• Lage Mierde: 013  528 8682,  
 zorgenwelzijnlagemierde@gmail.com

Een ‘ummeke’ maken met 
de wethouder 
“Vooral in deze tijd, waarin eenzaam
heid helaas een grote rol speelt, is 
gezond heid, bewegen en het maken 
van contacten erg belangrijk.  
In ReuselDe Mierden zijn er vele 
goede initiatieven, zoals Stichting 
Duofietsen en het ‘Reuselummeke’.  
Ik nodig je van harte uit om met mij 
een wandelingetje te maken. Ik luister 
graag naar je verhaal!” 

Wethouder Maarten Maas
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Loket van A tot Z denkt 
graag met je mee!

Hulpvragen kunnen eenvoudig zijn, maar ook ingewikkeld. 
Kom je er niet uit? En lukt het ook niet met hulp uit je eigen 
omgeving? Dan kun je met je vraag terecht bij Loket van  
A tot Z. Onze medewerkers geven graag advies en denken 
met je mee. Bel om een afspraak te maken naar  
0497  582 100 (maandag tot en met vrijdag van 09.00  
12.30 uur en dinsdag van 09.00  17.00 uur). Meer informatie 
via www.reuseldemierden.nl/loketvanatotz. 

Cordaad Welzijn;  
een maatje of onder steuning

Van een maatje om spelletjes mee te doen tot ondersteuning 
bij boodschappen of een andere klus; Cordaad Welzijn heeft 
verschillende mogelijkheden! Neem gerust contact op met 
Dianne Coolen via 0497 – 514 746. Meer informatie via  
www.cordaadwelzijn.nl/watwijbiedenin/reuseldemierden. 

Lumens;  
voor kleine en grote vragen
Heb je een kleine of een grote vraag? Meestal 
vind je hiervoor zelf een oplossing, maar soms 
lukt dat even niet. Dat kan allerlei oorzaken 
hebben, zoals geldzorgen, onrust in de buurt, 
relatieproblemen, opvoeding of eenzaamheid. 
Met al je vragen kun je terecht bij de 
medewerkers van Lumens via 040  219 33 00 
of info@lumenswerkt.nl. Meer informatie via 
www.lumenswerkt.nl.

           KBO; zin in 
een leuke activiteit?
Ben je 50+ en vind je het leuk om met 
dorps genoten deel te nemen aan sportieve 
of culturele activiteiten? In elke kern is er 
een KBO. Zij organiseren activiteiten waar 
je vrijblijvend aan deel kunt nemen. Daar
naast bieden ze ondersteuning, bijvoorbeeld 
bij het invullen van belastingaangifte. 

De Luisterlijn; een luisterend oor
De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af 
te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van 
gedachten en gevoelens lucht vaak op. Bij De Luisterlijn kun 
je 24 uur per dag anoniem je verhaal kwijt. Getrainde vrijwil
ligers bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje 
in de rug. De Luisterlijn is te bereiken via 088  0767 000.  
De Luisterlijn is ook per email of chat bereikbaar via  
www.deluisterlijn.nl. 

 
Wat kun jij doen tegen eenzaamheid?
Benieuwd wat jij kunt doen tegen eenzaamheid? 
Kijk dan op www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen. 
Samen kunnen we het verschil maken!

Grensdorpen.nl 
Grensdorpen.nl nl is een 
website voor inwoners van de 
gemeente en geïnteresseerden. 
Hierop kunnen inwoners en 

organisaties informatie, activiteiten en initiatieven plaatsen.
Denk bijvoorbeeld aan een hulpvraag, hulpaanbod, (gemeente)
nieuws, spullen te koop, agenda’s en mededelingen van 
maatschappelijke instellingen, winkels of de wijkagent. De 
mensen achter Grensdorpen.nl worden ‘buurtverbinders’ 
genoemd. Het zijn enthousiaste inwoners die het belangrijk 
vinden dat alles wat er te doen is in onze dorpen zichtbaar 
wordt. Grensdorpen.nl is bedoeld als hulpmiddel, zodat meer 
mensen elkaar en alle activiteiten in onze gemeente gaan 
vinden. Zo blijven onze dorpen levendig én leefbaar! Neem 
gerust eens een kijkje op www.grensdorpen.nl.
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