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Voor u ligt een nieuw ’Samen Doen Magazine’. Moge       lijk 
weet u nog dat de Gemeente Reusel-De Mierden vorig jaar 
juni ook een huis-aan-huis-krant rondom Samen Doen heeft 
verspreid. Voorzien van het beeldmerk dat we steeds voor 
dit belangrijke onderwerp gebruiken. Herkent u dit beeld-
merk nog? Hopelijk wel. Het geeft weer hoe we samen met 
u werken aan een goed leefklimaat in onze dorpen.
Daarover willen we graag met u ‘bijpraten’ en vertellen hoe 
het staat met ‘Samen Doen’. U leest er alles over in dit 
magazine.
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Samen Doen: hoe staat het er nu mee?

Mogelijk is het voor u nog steeds wennen 
aan het feit dat de gemeente niet meer 
alwetend wil zijn in wat goed is voor onze 
inwoners. En ook niet meer de grote 
regisseur is van allerlei initiatieven. 
Initiatieven komen vanuit u bij ons binnen 
en de gemeente is, om deze op te pakken, 
net als u één van de deelnemers. Met 
zo’n nieuw idee gaan u als inwoners en 
wij als gemeente van het begin af aan 
samen met elkaar in gesprek. We praten 
over wat er al dan niet mogelijk is en hoe 
dat dan te realiseren is.

Onze ambassadeurs die werken voor 
Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en 
Reusel zijn namens de gemeente HET 
aanspreekpunt voor Samen Doen. 
Spreekt u ze alstublieft ook aan, want zij 
zijn benieuwd naar uw ideeën of plannen. 
 Ze horen ook graag van u of er dingen 
zijn in uw dorp die verbetering behoeven. 
De ambassadeurs leggen graag de 
verbinding tussen u en onze gemeente. 
Dat is belangrijk om samen plannen ten 
uitvoer te brengen.

We zijn nu ruim drie jaar bezig om te 
werken vanuit de Samen Doen-gedachte. 
We zien dat dit niet altijd vanzelf goed 
gaat. Het is soms ook vallen en opstaan 
en zoeken naar hoe we het nog beter 
kunnen doen. Soms moeten we ons als 
gemeente bescheiden opstellen. Niet uit 
gemakzucht, maar om ruimte te geven en 

initiatieven tot wasdom te laten komen 
zonder al teveel bemoeienis van onze 
kant. Soms alleen ’een zetje geven‘ in de 
vorm van adviezen. Mooi voorbeeld 
hiervan is de restauratie en herplaatsing 
van het vernielde kruisbeeld aan de 
Lange Dijk in Reusel.

Drie jaar Samen Doen is een goed 
moment om terug te kijken en te zien wat 
er is gerealiseerd onder dit motto. Dit 
magazine geeft u een heleboel informatie 
hierover. Tegelijkertijd wil ik u attenderen 
op de Open Dag die wij op zondag 
3 november a.s. in uw gemeentehuis 
organiseren. Ik nodig u allen uit om deze 
dag bij ons binnen te lopen en met eigen 
ogen te zien hoe het is om te werken bij 
de gemeente en wat de diversiteit aan 
taken is die er uitgevoerd worden door 
onze medewerkers. Wat de gemeenteraad 
voor u doet, hoe burgemeester en 
wethouders hun besluiten nemen. Hoe we 
met u samenwerken en wat we daarbij 
samen hebben bereikt. U bent die dag 
van harte welkom tussen 11.00 en 15.00 
uur, de gemeentehuisdeuren staan voor 
u open!

Zelf ben ik, als waarnemend burgemeester 
van ons mooie Reusel-De Mierden, ook 
een deelnemer aan Samen Doen. 
Bijvoorbeeld bij de viering van 75 jaar 
bevrijding van Reusel-De Mierden. Een 
gedreven en ambitieuze werkgroep heeft 

deze viering geweldig georganiseerd. 
Als burgemeester heb ik geprobeerd hen 
zoveel mogelijk ondersteuning te bieden 
vanuit de gemeente of waar nodig in 
contact te brengen met anderen die hen 
konden adviseren. Vanuit de gedachte 
van Samen Doen waarbij de werkgroep 
de echte motor is van de viering. Veel lof 
daarvoor!

Dit is een prachtig positief voorbeeld. 
Echter, er is ook weleens een andere kant 
aan Samen Doen. Het is geen recept voor 
‘alles kan’. Het komt voor dat een, op het 
oog mooi, idee niet overeen komt met 
afspraken die we in ons land of in onze 
gemeente met elkaar hebben gemaakt. 
In eerste instantie gaan we dan toch 
kijken of en hoe we het mogelijk kunnen 
maken. In sommige gevallen zal dat 
uiteindelijk niet lukken. Als burge meester 
ben ik ook handhaver van openbare orde 
en veiligheid. Als het daarmee bijvoor-
beeld botst, dan moet het antwoord 
helaas toch ’nee‘ zijn. 

Gelukkig is de afgelopen tijd ook gebleken 
dat er in de praktijk veel mogelijk is. 
Twee voorbeelden heb ik u genoemd, 
maar er zijn er nog veel meer; grote en 
kleine. Met die mooie conclusie wil ik u 
veel plezier wensen bij het lezen van dit 
Samen Doen Magazine.
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Kees van Puijenbroek
Functie: Medewerker Buitendienst

Jij bent voor de gemeente veel o p pad. Is dat 
een voordeel voor je ambassadeurschap?
Dat ik in de buitendienst werk is absoluut een voordeel! 
Ik weet immers veel van wat er zich in de praktijk 
afspeelt. 

Waarvoor kunnen inwoners jou benaderen?
Mensen kunnen mij over allerlei dingen vragen stellen 
en dat doen ze gelukkig ook dagelijks. Een simpel 
voorbeeld is dat mensen mij rechtstreeks bellen dat ze 
klachten hebben over huiduitslag en jeuk. Niet wetende 
dat dit door de processierups komt die in de eiken-
bomen zit voor hun huis. Ik verwijs hen dan naar 
Ruimtelijk Beheer waar ze de melding kunnen doen dat 
er rupsen zitten. Een andere veelgehoorde klacht is 
rioolverstopping (vooral in het weekend). Men wil weten 
waar en bij wie ze dan moeten zijn. Dit is zomaar een 
greep uit de dagelijkse vragen die ik te horen krijg.

Welke uitdagingen zie je voor jezelf en voor 
Hooge Mierde?
Mijn grootste uitdaging is om jonge mensen te enthou-
siast te maken om in een dorpsraad zitting te nemen. 
Jonge mensen hebben veelal goede ideeën om een 
dorp goed leefbaar te maken en te houden. Dus heb je 
ambities of wil je hier meer informatie over? Bel me 
gerust! Telefoon: 06 - 53 26 33 55.

Bram Bots
Functie: Beleidsmedewerker Ontwikkeling en Dienst-
verlening  

Een nieuwe ambassadeur, waarom heb je deze 
‘functie’ aangenomen?
In mijn sollicitatiegesprek werd gevraagd of ik ook het 
ambassadeurschap van één van de kernen op me wilde 
nemen. Omdat ik in mijn portefeuille ook de dorpsraden 
heb, leek mij dit een leuke klus. Daarnaast ben ik een 
groot voorstander van burgerparticipatie binnen 
gemeenten. De tijd waarin alles regelrecht vanuit de 
overheid werd aangestuurd is voorbij en de verantwoor-
delijkheid verschuift steeds meer naar de inwoners en 
kernen. Ik vind het interessant om te zien hoe verschil-
lende gemeenten, maar ook kernen hiermee omgaan en 
hier invulling aan geven. De gemeente Reusel-
De Mierden is hierin erg actief. Vooral de laagdrempe-
lige manier om inwoners te bereiken spreekt mij 
bijzonder aan. Door achter je bureau te blijven zitten 
kom je niet in contact met de mensen, maar wel door 
juist zichtbaar te zijn in de samenleving. 

Wat is je eerste indruk?
Mijn eerste indruk van Hooge Mierde is dat het een 
gezellig Kempisch dorp is in een mooie groene 
omgeving. Een dorp ook waarin van alles gebeurt: er is 
een actieve dorpsraad, een actief verenigingsleven en ik 
was zeer verrast door de hoge opkomst bij de jaarlijkse 
dorpsavond. Ik heb het idee dat de mensen in Hooge 
Mierde erg betrokken zijn bij hun dorp en ook gewoon 
zeggen waar het op staat. Niet moeilijk doen maar de 
schouders eronder. 

Heb je al ideeën waarmee je aan de slag wil?
Omdat ik nog niet zolang werkzaam ben bij de 
gemeente, wil ik graag de komende tijd Hooge Mierde 
nog wat beter leren kennen. Dat wil zeggen, aanwezig 
zijn bij activiteiten in het dorp. Op deze wijze leer ik het 
dorp kennen en ben ik ook meer benaderbaar voor 
inwoners. Daarnaast ben ik erg benieuwd naar de 
onderwerpen die binnen Hooge Mierde leven en hoe ik 
hierin behulpzaam kan zijn. Door samen te bespreken 
wat er leeft en wie wat kan oppakken leer je van elkaar 
en dicht je de afstand tussen gemeentehuis en 
inwoners.

Kern Hooge Mierde
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Bram Bots (L) en Kees van Puijenbroek (R)
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Kees van Haaren
Functie: Ervencoach en adviseur grondzaken, natuur, 
landschap en cultuurhistorie 

Je bent een ‘nieuwe’ ambassadeur. Wat wil jij 
betekenen voor de inwoners? 
Als ambassadeur hoop ik dat de drempel voor inwoners 
van Hulsel om de gemeente te benaderen verlaagd kan 
worden. Dit zou dan kunnen motiveren om goede 
initiatieven tot ontwikkeling te laten komen waarbij de 
gemeente kan faciliteren. 

Je woont zelf in een andere kern. Zie je dat als 
een voordeel?
Wonende in Lage Mierde ervaar ik hoe het leven in en 
om de kleine kernen is. De sociale waarden zijn van 
groot belang om voor alle generaties een basis te 
hebben voor de toekomst van Hulsel.

Waar kunnen de inwoners van Hulsel jou voor 
benaderen?
In principe kun je mij voor alle uiteenlopende zaken 
benaderen en ik kan dan kijken hoe dat verder bij de 
gemeente opgepakt kan worden. Hierbij hoop ik dat we 
op een goede, prettige manier samen dingen kunnen 
oppakken.

Marleen Seegers
Functie: Beleidsmedewerker Maatschappelijke 
Ontwikkeling

Waarom heb je ervoor gekozen om 
ambassadeur te worden?
Ik krijg als inwoner van Hulsel regelmatig signalen en 
vragen over zaken die vanuit de gemeente worden 
opgepakt. Dat is soms best lastig, omdat het vaak gaat 
over dingen waar ik inhoudelijk niets van weet. Als 
ambassadeur heb ik de mogelijkheid om deze vragen en 
signalen uit te zetten in de organisatie en ervoor te 
zorgen dat de inwoners van Hulsel gehoord worden.

Jij woont zelf in Hulsel. Weet je ook wat er 
speelt in deze kern?
Aan de schoolpoort, tijdens activiteiten waar ik als 
inwoner van Hulsel aan deelneem en via familie en 
vrienden word ik aardig op de hoogte gehouden. Ik weet 
uiteraard niet alles, daarom is het belangrijk dat ook de 
Dorpsraad haar stem regelmatig laat horen in het 
gemeentehuis. 

Hoe ga jij jezelf ‘hard maken’ voor Hulsel?
Het is handig als er een clubje op het gemeentehuis is 
dat per kern precies weet wat er gaande is. Op die 
manier kunnen we ontwikkelingen en projecten op 
elkaar afstemmen. Daarnaast denk ik graag mee met 
collega’s over de wijze waarop we inwoners kunnen 
informeren en wil ik een laagdrempelige toegang tot het 
gemeentehuis bieden aan inwoners van Hulsel.
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Rita Lavrijsen
Functie: Medewerker Uitvoering Veiligheid

Waarom vind je het belangrijk om ambassadeur 
te zijn?
Door het ambassadeurschap worden de lijntjes korter 
naar onze inwoners. Omdat ik woon en werk in Reusel 
ben ik makkelijk te benaderen en haal ik uit gesprekken 
met inwoners onderwerpen en vragen op. Doordat ik het 
aanspreekpunt ben voor de buurtpreventie heb ik al 
veel contact met onze inwoners, al is buurtpreventie 
natuurlijk in alle kernen actief.

Hoe ervaar jij jouw ambassadeurschap?
Inmiddels merk ik dat de inwoners mij weten te vinden 
met vragen. Het is makkelijk om aan een ambassadeur 
een vraag te stellen. Vervolgens ga ik intern kijken wie 
deze vraag voor mij en de inwoner het beste kan 
beantwoorden. 
Aan een ambassadeur mag je alles vragen, je hoeft als 
inwoner niet te denken ‘wie is er van dit onderwerp’? 
Dat doen wij voor de inwoner. We zorgen ook dat er een 
antwoord komt. Natuurlijk kan ik niet alles oplossen, 
maar ik vind het prettig om de inwoners van dienst te 
zijn. Als je uitlegt waarom iets niet kan of niet lukt, is er 
vaak toch begrip. 

Welke zaken staan hoog op jouw 
prioriteitenlijstje?
Dat onze inwoners ons makkelijk kunnen vinden en zich 
vrij voelen om bij ons hun vraag neer te leggen. Dat is 
voor mij ‘Samen Doen’. 

Hennie Rens
Functie: Receptioniste en Bode

Waarom denk je dat jij een goede ambassadeur 
voor Reusel bent?
Ik denk dat ik een goede ambassadeur ben omdat veel 
mensen in Reusel mij kennen, me makkelijk aanspreken 
en dat ik heel serieus met de vragen en opmerkingen 
die mensen maken omga.
Mijn uitgangspunt is dat het er niet om gaat of ik ergens 
last van heb, het gaat erom waar de inwoner last van 
heeft.

Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?
In feite kunnen mensen met alle vragen, opmerkingen 
en problemen bij mij terecht. Als ze met zaken komen 
die niet op het terrein van de gemeente liggen, probeer 
ik mee te denken waar ze er wel mee terecht kunnen.

Wat is het leukste aspect van het ambassadeurs-
schap?
De gemeente als bedrijf een gezicht geven en dichter bij 
de burger brengen. Tenslotte zijn we er voor de burgers.

Kern Reusel
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Marjo Luttels
Functie: Beleidsmedewerker Maat schap-
pelijke Ontwikkelingen

Waarom heb je ervoor gekozen om 
ambassadeur te worden?
Ik vind het heel belangrijk dat de werk-
nemers van de gemeente zichtbaar en 
makkelijk toegankelijk zijn voor onze 
inwoners. Ook vind ik het belangrijk om 
datgene te doen waar onze inwoners 
behoefte aan hebben. Als ambassadeur 
kan ik hier een bijdrage aan leveren.

Welke eigenschap komt goed van 
pas in deze ‘functie’? 
Goed kunnen luisteren naar wat inwoners 
te vertellen hebben en ze ook echt verder 
willen helpen. 

Welke uitdagingen zie je voor jezelf 
en voor Lage Mierde?
Een grotere bekendheid als ambassadeur. 
We zijn slechts bij een beperkte groep 
bekend. Verder wil ik inwoners onder-
steunen bij vragen en initiatieven door 
hen op weg te helpen en/of in contact te 
brengen met anderen (collega’s, organi-
saties, verenigingen) zodat ze geholpen 
worden en vertrouwen hebben / krijgen in 
de gemeente.

Maarten Olthuis
Functie: Bestuursadviseur en Beleids-
medewerker Openbare Orde en Veiligheid

Kun je jouw ervaringen vanuit je 
functie bij de gemeente inzetten bij 
het ambassadeurschap?
Ja hoor. Vanuit veiligheid ben ik gewend 
om door te vragen en open te staan voor 
verschillende inwoners. In het vakgebied 
veiligheid is het erg belangrijk om 
mensen met respect en waardigheid te 
behandelen. Niet alleen voorkom je 
hiermee agressie, vertrouwen is veelal de 
basis om dat mensen hun verhaal willen 
delen. 

Waarvoor kunnen mensen uit Lage 
Mierde bij jou terecht?
Sowieso voor zaken op het gebied van 
veiligheid of overlast. Maar ook wanneer 
je een goed initiatief hebt maar niet weet 
bij wie en hoe je dit moet aanpakken. 

Wat vind jij belangrijk voor de kern 
Lage Mierde?
Lage Mierde is een sociaal en mooi dorp. 
Ik gun het dorp dat de sociale structuren 
sterk blijven en daar waar nodig worden 
vertrekt. Verder gun ik dat het dorp 
leefbaar blijft doordat het bereikbaar is 
met openbaar vervoer en er ook 
voldoende ruimte voor voorzieningen is.

Cora Tholen
Functie: Medewerker Bestuurs-
secretariaat

Je bent nu ruim een jaar 
ambassadeur, hoe kijk jij terug op 
de deze periode?
De afgelopen periode als ambassadeur 
van Lage Mierde heb ik een goede indruk 
gekregen van het dorp, de mensen en de 
omgeving.
We hebben fi jne contacten met de 
Dorpsraad en leren steeds meer mensen 
uit het dorp kennen.
We zijn met drie ambassadeurs een 
hecht team en doordat we alle drie een 
totaal andere functie hebben binnen de 
gemeente, staan we alle drie anders in 
het ambassadeurschap en vullen we 
elkaar goed aan.

Welk project is je het meest 
bijgebleven en waarom?
We zijn bij verschillende buurtverenigingen 
op bezoek geweest. Iedere buurt heeft 
toch weer andere aandachtspunten. 
We lopen of fi etsen door de buurt en zien 
zo wat er speelt en wat de behoeften zijn. 
We ontmoeten veel inwoners en proberen 
zo contacten te leggen in het dorp. 
Tegelijkertijd zien we alle hoeken van 
Lage Mierde; een heel mooi groen dorp!

Kern Lage Mierde

Cora Tholen (L), Maarten Olthuis (M) en 
Marjo Luttels (R)
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Vorig jaar organiseerde de KBO Lage 
Mierde een bijeenkomst waarin vluchte-
lingen hun verhaal deden. Door hun 
verhalen en ervaringen is er meer 
bewustwording voor deze mensen die 
huis en haard hebben moeten verlaten. 
De vluchteling krijgt een gezicht. Het was 
een leerzame, maar vooral hele indruk-
wekkende middag. 

Zijn er zaken die je graag anders 
zou willen zien?
Omdat we het ambassadeurschap naast 
onze gewone werkzaamheden doen is 
de tijd dikwijls de ontbrekende factor. 
We doen ons best, proberen er te zijn en 
hopen dat de mensen ons weten te 
vinden mochten ze ons nodig hebben.

Nadat Ad van Limpt veertig jaar vrijwilliger was 
bij Reusel Sport vond hij het wel eens tijd om zijn 
kwaliteiten op een andere manier in te zetten. 
Zo kwam hij terecht bij de Zonnebloem. Via een GGD 
onderzoek kwam Ad erachter dat er veel, vooral 
oudere mensen, leefden in eenzaamheid. Daar wilde 
hij verandering in brengen! 

CONTACT VIA HET FIETSEN
Ad zag fi etsen als een prima middel om mensen met 
elkaar in contact te brengen. Daarmee werd het idee 
geboren om een initiatief op te zetten voor duofi etsen. 
En zo kwam de Stichting Duofi etsen Reusel-De Mierden 
tot stand. De stichting had € 40.000,- nodig om materi-
alen aan te schaffen. Met een aanjaagsubsidie vanuit de 
gemeente en sponsoring van onder andere VDL en 
Rabobank, heeft de stichting het benodigde geld snel bij 
elkaar verzameld. Daarmee werd het initiatief mogelijk 
gemaakt en werden de eerste fi etsen gepresenteerd 
tijdens de zorgdag van de Winterfeesten. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Vanaf 1 april rijden de duofi etsen ook werkelijk rond in 
onze gemeente. Natuurlijk zijn er voor deze activiteiten 
vrijwilligers nodig om de mensen te begeleiden en deze 
hebben zich ook al gemeld. Het is fantastisch om te zien 
dat al zoveel vrijwilligers in onze gemeente zich inzetten 
voor mensen die afhankelijk zijn van andere mensen. 
Zij zorgen ervoor dat ook deze mensen (actief) deel 
kunnen nemen aan de samenleving. Maar de stichting is 
nog altijd op zoek naar meer mensen die zich vrijwillig in 
willen zetten voor dit mooie initiatief. Diegene die zich 
aangesproken voelen kunnen zich melden bij de 
stichting. Zelf ben ik inmiddels ook vrijwilliger voor dit 
mooie project. Een mooie en dankbare taak!

Ik wens iedereen heel veel plezier met alle tochten die 
er gemaakt gaan worden en ik hoop dat er nog veel van 
dit soort mooie initiatieven komen. Bedankt!

Maarten Maas, 
wethouder Inwoners

DUOFIETSEN
BRENGEN INWONERS BIJ ELKAAR
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Heeft u 

de branie
om nee te zeggen?
Om nee te zeggen tegen drank en verdovende 
middelen heb je lef nodig. Ook als ouders heb 
je lef nodig om hierover goede afspraken te 
maken met je kind. In de Kempen noemen we 
dat ‘branie’. 
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Oók Samen Doen
Samen werken aan een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd 

Onder de naam #Kempenbranie werken de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en 
Reusel-De Mierden samen aan een nieuwe aanpak om problemen bij jongeren te 
voorkomen. Daarbij ligt de nadruk op het veranderen van de omgeving waarin de 
jeugd opgroeit en op een positieve benadering. Deze aanpak komt uit IJsland en 
heeft daar voor fantastische resultaten gezorgd. De IJslandse jongeren gebruiken 
anno 2019 het minst aan drank, sigaretten en drugs van alle jongeren in Europa. 
Daarbij is ook pestgedrag op de IJslandse scholen afgenomen, diefstalcijfers zijn 
omlaag gegaan, sport  deelname is fl ink gestegen, net als de deelname aan 
(vrijwilligers)werk. Reden genoeg om met deze aanpak in de Kempen aan de slag 
te gaan. 

LEEFOMGEVING VAN DE JEUGD IN 
BEELD 
In november 2018 hebben alle leerlingen 
van de vierde klassen van het Pius X-
College en het Rythovius College een  
vragenlijst ingevuld. We hebben nu goed 
inzicht in de leefstijl, het middelengebruik, 
de psychische gezondheid en in de 
beschermende- en risicofactoren die 
hierbij een rol spelen. Denk hierbij aan de 
rol van ouders, familie en vrienden, 
school en vrijetijdsbesteding. 

AANDACHTSPUNTEN
•  Het alcoholgebruik is erg hoog. 

Jongeren beginnen op jonge leeftijd 
met drinken en ze drinken erg veel. 
Ook het gebruik van slaappillen, 
kalmeringsmiddelen, lachgas en 
cannabis onder jongeren is vrij hoog. 
Het terugdringen van het middelen-
gebruik vraagt dan ook onze aandacht. 

•  Jongeren ervaren veel steun en 
betrokkenheid van hun ouders en 
brengen ook relatief veel tijd met hen 
door. Het lijkt erop dat ouders het 
moeilijk vinden om grenzen te stellen 
in het alcoholgebruik van hun kind of 
hiertegen actie te ondernemen. 
Dit vraagt om het versterken van de 
communicatie en samenwerking 
tussen ouders om het middelen-
gebruik tegen te gaan. 

•  10% van de jongeren geeft aan niet 
lekker in z’n vel te zitten. Jongeren die 
zich ongelukkig voelen op school 
hebben een grotere kans om een 
ongezonde leefstijl te ontwikkelen dan 
kinderen die zich gelukkig voelen. 
Ook geven veel kinderen aan zich te 
vervelen op school. Samen met de 
scholen gaan we proberen om deze 
percentages naar beneden te krijgen. 

•  Deelname aan georganiseerde vrije-
tijdsbestedingen is relatief laag. 
Ongeveer de helft van de jongeren 
geeft aan lid te zijn van een vereni-
ging of club. Opvallend is ook dat 
jongeren tot laat buitenshuis zijn. Dit 
is een risicofactor voor alcoholgebruik. 
Samen met en voor jongeren willen 
we meer activiteiten organiseren die 
hen aanspreken. 

SAMEN AAN DE SLAG!
“It takes a village to raise a child”. 
We spelen allemaal een belangrijke rol 
om ervoor te zorgen dat de jeugd kan 
opgroeien in een gezonde omgeving. 
Samen met de middelbare scholen, 
jongeren, ouders, verenigingen en 
andere betrokkenen willen we dan ook 
graag met de aandachtspunten aan de 
slag. Zo willen we samen concrete acties 
bepalen om stapje voor stapje een veran-
dering te realiseren.

Heeft u ook de branie om mee te doen? Kijk op www.branie.nl 
voor meer informatie. Wilt u met ons meedenken of heeft u vragen, 
ideeën of tips? Laat het ons weten en mail ons op: 
info@kempenbranie.nl. U kunt ons ook volgen op social media: 
Facebook.com/kempenbranie en Instagram.com/kempenbranie.
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Servicepunt Zorg en Welzijn
Lage Mierde
In januari 2011 werd het startschot gegeven voor het eerste ‘servicepunt’ in de gemeente Reusel-De Mierden. 
Met vallen en weer opstaan is het service  punt inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke vorm van informele 
hulpverlening in het dorp. De eerste jaren hebben we veel steun gekregen van het Loket van A tot Z, het zorg -
loket van de gemeente. Nu staat er een zelfstandige werkgroep van de dorpsraad waar een aantal enthousiaste 
mensen aan meewerkt. Ons doel is om het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen mogelijk maken. 

ONZE ACTIVITEITEN:
De Vervoers- en Klussendienst 
Mensen kunnen een beroep doen op deze dienst voor 
kleine reparatie’s of vervoer. Dat zijn dan bijvoorbeeld 
lichte tuinwerkzaamheden, een lamp vervangen of naar 
het station gebracht worden. Men betaalt hiervoor een 
kleine (onkosten)vergoeding. 

De bibliotheek
Voor veel mensen is het moeilijker om gebruik te maken 
van de bibliotheek in Reusel, bijvoorbeeld vanwege een 
verminderde mobiliteit. Dus daar zijn we actief mee aan 
de slag gegaan. We hebben alle inwoners gevraagd hun 
boekenkasten op te ruimen en overbodige boeken te 
doneren aan de bibliotheek. Daarnaast hebben we 
inmiddels boekenkasten in de foyer van ‘De Ster’. 
Regelmatig komen mensen hier boeken lenen. Je hoeft 
geen lid te worden en niets te betalen. We verzoeken 
iedereen alleen dat de boeken teruggebracht worden. 

Het dorpsdiner
Wat is er nu gezelliger dan samen eten? Elk kwartaal 
maakt een restaurant in Lage Mierde een menu voor 
ouderen. Bent  u 65+ en woont u in Lage Mierde? 
Dan bent u van harte welkom om mee te eten.

De dorpskamer
Iedere donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
verzorgen we een gezellige middag in gemeenschaps-
huis De Ster. Er is koffi e en thee, er wordt een activiteit 
georganiseerd of een spelletje gedaan. Er is volop tijd 
voor een praatje met elkaar. Als het mooi weer is 
trekken we er op uit! Zeker in de zomervakantie maken 
we elke week een uitstapje. Iedere eerste donderdag 
van de maand is er een bingo waar mooie prijzen te 
winnen zijn. 

Thema/ voorlichtings avond
Elk voorjaar organiseren we een voorlichtingsavond . 
Die kan gaan over de meest uiteenlopende onder-
werpen zoals dementie, medicijngebruik, depressiviteit, 
gezonde voeding en veiligheid in huis.

SAMEN DOEN
Een grote groep vrijwilligers is op een of andere manier 
betrokken bij de werkgroep Zorg & Welzijn Lage Mierde. 
Door ons samen in te zetten, kijken we samen naar 
elkaar om. Dit jaar gaan we extra zorg besteden aan 
onze eenzame dorpsgenoten en medemensen. Volgens 
een rapport van de GGD zouden er in Lage Mierde veel 
eenzame mensen wonen. Natuurlijk gaan we ook voor 
hen ons best doen. Laten we ook dat ‘Samen Doen’.
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REUSEL OP DE KAART
Met de Winterfeesten hebben inwoners 
van Reusel-De Mierden laten zien dat ze 
voor dit soort doelen helemaal geen wet 
nodig hebben. Ze hebben gewoon zelf de 
handschoen opgepakt. Heel specifi ek 
gebeurde dat door oud-burgemeester 
Harrie Tuerlings. Hij pleitte ervoor om in 
het centrum van het dorp een evenement 
tot stand te brengen waar iedereen bij 
betrokken zou raken en dat daarmee 
Reusel ‘op de kaart’ gezet zou worden. 
Het idee van ‘de grootste ijsbaan van 
Noord-Brabant’, gecombineerd met een 
feestcafé, was het resultaat.

Toen kwam het erop aan om dit idee 
handen en voeten te geven. Dat lukte 
wonderwel. Waarom? Omdat mensen uit 
Reusel-De Mierden van nature aanvoelen 
dat je in de samenleving van het eigen 
dorp alleen mooie dingen voor elkaar 
krijgt als je elkaar de helpende hand 
toesteekt. Als je verbondenheid toont, als 
je samenwerkt, de dingen samen doet.

SAMEN DOEN: EEN TOVER-
FORMULE
Dat ‘Samen Doen’ bleek een toverfor-
mule. In een paar jaar tijd groeiden de 
Winterfeesten uit tot een festijn van 
formaat. Inwoners uit de eigen gemeente 
en uit de regio – kinderen én volwas-
senen – krijgen in de donkere dagen rond 
Kerst wekenlang een rijk en aansprekend 
programma aangereikt. In de eerste 
plaats betreft dat een sportief aanbod: 
een schaatsbaan die elk jaar meer dan 
15.000 bezoekers ijspret bezorgt. 
Daarnaast is er het ontspannings- en 
informatieprogramma dat in de aangren-
zende zaal wordt gepresenteerd. 
Duizenden volwassenen laten zich er 
voorlichten over uiteenlopende thema’s of 
genieten van het gevarieerde culinaire en 
muzikale aanbod. Met dit alles groeiden 
de Winterfeesten uit tot dé ontmoetings-
plek van Reusel-De Mierden  en 
omstreken in de winterse weken.

VERBONDENHEID EN 
SAMENWERKING
Maar zo’n succes komt niet uit de lucht 
vallen. De grondslag ervan ligt, het is al 
gezegd, in verbondenheid en samenwer-
king. Maar ook in een stuk of tien 
enthousiastelingen die het initiatief 
hebben genomen. Het ligt in een haast 
onbegrensde groep (meer dan 400) vrij-
willigers die er met hand- en 
spandiensten hun schouders onder 
zetten. En wat dacht u van de sponsoren 
die het evenement een fi nancieel 
gezonde basis geven?! En niet te 
vergeten: het gemeentebestuur dat oog 
heeft voor het belang van zo’n ‘winterse 
ontmoetingsplek’ en dat daarvoor vanuit 
een breed gedeeld vertrouwen welwillend 
de faciliteiten verstrekt. Maar bovenal 
mogen niet onvermeld blijven al die 
burgers die van nature aanvoelen wat 
gemeenschapszin inhoudt.

Het bestuur van de Winter    feesten

WINTERFEESTEN REUSEL-DE MIERDEN: 
TOONBEELD VAN VERBONDENHEID
Mensen laten deel nemen aan de samenleving. Een mooi streven, waar het kabinet zelfs 
een wet voor in het leven heeft geroepen: de Participatiewet. Met als doel dat burgers niet 
aan de zijlijn blijven staan en aan de slag gaan met zinvolle werkzaamheden. Want 
daarmee verrijken ze niet alleen hun eigen leven, ze versterken ook de maatschappij als 
geheel. 
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SPORT- 
EN 
CULTUUR- 
GALA
Op 15 maart 2019 vond 
de tweede editie van het 
Sport- en Cultuurgala in 
onze gemeente plaats. 
In het Sporthuis waren ruim 
250 mensen bijeen voor 
een gezellige, informele en 
feestelijke avond.

IEDEREEN DOET MEE!
Het thema van het Sport- en Cultuurgala 
was ‘Iedereen doet mee!’, dus ook 
mensen met een beperking. De zaal werd 
aangekleed met kunstwerken van Zorg-
atelier Buiten: een creatieve dagbesteding 
voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel. Uniek Sporten hield een 
korte presentatie en de groep No Limits 
van dansvereniging Dazzling gaf een 
mooie show! Dennis van den Boomen 
verzorgde rondom de pauze samen met 
zijn team een demonstratie elektrisch 
rolstoelhockey.

PRIJZEN
Tijdens de avond werden alle genomi-
neerden gepresenteerd en werden de 
prijzen voor het Talent van het jaar 
(Lenne van Gorp), de Sporter van het 
jaar (Dennis van den Boomen), Sport-
ploeg van het jaar (Rosolo A1) en de 
Cultuurprijs (’t B(r)ouwersgilde) uitgereikt. 
Ook werden deze avond twee vrijwilligers-
spelden uitgereikt: aan de vrijwilligers van 
de Winterfeesten en aan Leo van 
Avendonk. We zijn enorm trots op alle 
kwaliteiten die er in Reusel-De Mierden 
zijn! 

SAMEN DOEN
Dit gala is een mooi staaltje ‘Samen 
Doen’. Want deze avond kon alleen tot 
stand komen door samenwerking van de 
vrijwilligers (Annie van Laarhoven, Harry 
de Beer, Harrie Tuerlings en Henrie van 
den Boomen), Hydra en de gemeente. 
Externe hulp werd ingeroepen bij Trudi 
van Loon. Zij ontwierp de prijzen. Maurice 
Sanders leverde een bijdrage in de vorm 
van het maken van de fi lmpjes van alle 
genomineerden. Danspaar Roel en 
Cynthia zorgden tussen de uitreiking van 
de sportprijzen voor een spectaculaire 
showdans. De GGD zorgde voor een 
gezonde ‘snack’ met het uitreiken van 
heerlijke fruitbekers. Tot slot waren 
KempenTV en Jan Wijten aanwezig voor 
het vastleggen van deze bijzondere 
avond. 

Ilse van Gerven, Beleidsmedewerker 
Maatschappelijke Ontwikkeling

Dennis van den Boomen, Sporter van het jaar. 
Fotografi e: Jan Wijten
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Dorpsraad Reusel
betrokken bij  projecten Samen Doen

De dorpsraad bemiddelt tussen inwoners en lokale 
overheid ten behoeve van leefbaarheid en sociale 
samenhang. De dorpsraad wordt betrokken in alle beleids-
voornemens van de gemeente in relatie tot de leefbaarheid 
in de kern Reusel. Ook adviseert de dorpsraad gevraagd 
en ongevraagd voordat besluiten worden genomen. 
De leden van de dorpsraad hebben korte lijnen met de 
betrokken ambtenaren.

V.l.n.r.: Ine de Beijer, Harm Huijbregts, 
Henk Schirris, Paul van Limpt, 
Wil Hermans en Ad Antonius. 

Op de foto ontbreekt Luc van Boxtel.

SAMEN DOEN
Dit houdt voor de dorpsraad in dat bij veel projecten wordt aangesloten bij werkgroepen 
en/of klankbordgroepen. Enkele voorbeelden zijn:
•  In december 2018 werden de inwoners van het centrumgebied door de gemeente 

op de hoogte gesteld van het voornemen om de parkeervergunningszone in het 
centrum op te heffen. De betrokken inwoners waren het hier niet mee eens. 
In overleg met de dorpsraad hebben wij en een aantal inwoners een zienswijze 
ingediend. Gelukkig heeft de gemeente de zienswijze positief beoordeeld en werd 
het voornemen niet uitgevoerd. Een voorbeeld van samen doen met een positieve 
afl oop.

•  De dorpsraad in Reusel heeft een inventarisatie gemaakt voor klein onderhoud 
van voetpaden en directe omgeving in het centrum. Het klein onderhoud wordt 
uitgevoerd door plaatselijke bedrijven. De inventarisatie is doorgegeven aan de 
gemeente die hiervoor een de opdracht verstrekt aan een plaatselijk bedrijf.

•  We hebben met meerdere dorpsraadleden zitting in de drie klankbordgroepen van 
het Centrumplan. Het gehele plan wordt door ons kritisch gevolgd en we hebben 
samen met betrokken inwoners onze bedenkingen gecommuniceerd over het 
voorgestelde verkeerscirculatieplan.

•  Ook m.b.t. het Windmolenpark volgen wij de procedures op de voet. We hebben 
in dit proces de gemeente gemeld dat een groep bewoners in de directe omgeving 
van het Windmolenpark zich niet voldoende gehoord voelt. Als het Windmolenpark 
wordt gerealiseerd dan komt er een omgevingsfonds. Dit fonds moet een bijdrage 
leveren aan de verduurzaming van onze gemeente maar ook tegemoet komen aan 
de overlast van direct omwonenden. Hierin speelt de dorpsraad als onafhankelijke 
partij een belangrijke rol.

Deze projecten en meer kunnen jullie vinden op onze website: 
www.dorpsraadreusel.nl.
Als er onderwerpen zijn waar uw interesse naar uitgaat en u van 
mening bent dat u een structurele bijdrage kunt leveren aan dat 
onderwerp, dan bent u bijzonder welkom om met ons van gedachten 
te wisselen. Stuur uw reactie naar info@dorpsraadreusel.nl.
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Samen Doen,
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Met de start van Samen Doen hebben we de verandering ingezet van verzorgingsstaat 
naar participatie     samenleving. Wat speelt er? Waar kunnen we onze inwoners mee helpen?
Wat zijn de behoeften? En wat doe je dan als gemeente wanneer er een inwoner met een 
vraag komt waarin je niet (direct) kunt voorzien? Dan kijken we naar de mogelijkheden, 
soms ook iets verder dan onze neus lang is!

MEIDENGROEP
Een inwoner van onze gemeente kwam 
met de vraag of er hier in de omgeving 
een voorziening is waar jonge volwassen 
vrouwen terecht kunnen voor gezamen-
lijke activiteiten en het opdoen van 
contacten. Het betrof in dit geval jonge 
vrouwen die vanwege psychische 
problemen niet zo makkelijk contacten 
kunnen maken en onderhouden. 

Toen bleek dat dit er niet was, niet in 
onze gemeente maar ook niet in de 
omliggende gemeenten, vroegen wij ons 
af of hier meer behoefte aan zou zijn. We 
hebben hiervoor contact gezocht met een 
aantal zorgaanbieders (Impegno en Zo’n 
Dag) die professionele begeleiding 
bieden aan deze doelgroep, een mede-
werker van MEE en collega- consulenten 
om hierover te brainstormen. Na een 
aantal bijeenkomsten, waarbij iedereen 

ook informatie opgehaald had uit eigen 
achterban, kwamen we tot de conclusie 
dat er zeker behoefte was aan een soort 
‘meidengroep’. Uiteraard wilden we 
proberen hier uitvoering aan te geven. 
We hebben daarom samen voorwaarden 
opgesteld waarmee de medewerkers van 
de zorgaanbieders samen een plan van 
aanpak hebben gemaakt. Zo kunnen we 
er praktisch vorm aan geven. 

Uiteindelijk is er een groep gestart met 
vijf meiden. De zorgaanbieders hebben 
de groep begeleid (zonder hiervoor extra 
kosten in rekening te brengen) en de 
gemeente heeft de ruimte en materialen 
gefaciliteerd. Na verloop van tijd gingen 
de zorgaanbieders een steeds kleinere 
rol spelen in de groep en hebben de 
meiden aangegeven dat ze wel alleen 
verder konden. Het resultaat: er is een 
fi jn vriendinnengroepje ontstaan! 

EVALUATIE
Bij de evaluatie is duidelijk geworden dat 
dit initiatief een succes is gebleken: drie 
meiden hebben tot op de dag van 
vandaag contact met elkaar.
Op het moment van de evaluatie was er 
onvoldoende animo om een nieuwe 
groep op te starten. Maar we hebben 
afgesproken, dat we elkaar weten te 
vinden als er opnieuw een vraag gaat 
komen vanuit de samenleving.

Wat betreft de onderlinge samenwerking 
is het voor alle deelnemers een positieve 
ervaring geweest. 
Bijzonder was het ook omdat de zorgaan-
bieders eigenlijk concurrenten van elkaar 
zouden kunnen zijn, maar toch de 
samenwerking hebben opgezocht om het 
voor hun klanten/meiden aantrekkelijk te 
maken. ‘Samen Doen’ is samenwerken 
om gezamenlijke doelen te bereiken.

Samen Doen, verder kijken dan je neus lang is.
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GILDETERREIN HULSEL
OOK TOEGANKELIJK VOOR MENSEN 
MET EEN BEPERKING
Aan de Hoef in Hulsel ligt het gilde    -
terrein van het Heilig Sacraments     gilde 
Hulsel. Elke woensdagavond en 
zondagochtend wordt hier met kruis-
boog op wip geschoten. Daarnaast 
zijn er regelmatig activiteiten, waar-
onder schietwedstrijden, het Hulsels 
Kampioenschap Kruisboog op Wip 
en het Koningschieten. 

IEDEREEN DOET MEE
Het gilde telt 45 gildebroeders en gildezusters, waar-
onder een aanzienlijk aantal jonge leden. Helaas hebben 
steeds meer oudere leden te maken gekregen met 
fysieke beperkingen en ongemakken. Reden voor de 
gildebroeders en zusters om de handen ineen te slaan 
en de accommodatie aan te passen zodat iedereen 
mee kan blijven doen.

In 2018 is ‘De Hut’, het onderkomen van het Gilde, 
uitgebreid. Er zijn een aanbouw en overkapping gezet 
en de toiletgroep is uitgebreid met een invalidetoilet. 
De Hut biedt daarmee ruimte aan 45 personen. 
De verbouwing is uitgevoerd door leden van het Gilde 
en de materialen zijn door hen bij elkaar verzameld. 
Zo komen de bakstenen uit een oude woning. De gilde-
leden hebben de stenen gebikt zodat ze gebruikt 
konden worden voor de aanbouw. De overige materialen 
zijn betaald door de leden zelf, aangevuld met een 
aanjaagsubsidie van de gemeente.

VERHARDE INRIT
In 2019 hebben de Gildebroeders en zusters wederom 
de handen ineen geslagen. Dit keer door een verharde 
inrit aan te leggen. Voorheen kon De Hut alleen bereikt 
worden via het gras. Vooral bij regenachtig weer zorgde 
dit voor problemen voor mensen die niet goed ter been 
zijn. Ook dit keer is voornamelijk gewerkt met tweede-
hands materiaal en hebben de leden van het Gilde alle 
werkzaamheden voor eigen rekening genomen. 

Het Heilig Sacramentsgilde Hulsel geeft hiermee een 
mooi voorbeeld van ‘Samen Doen’ in een samenleving 
waar iedereen mee kan doen!



Köningsdag Reusel
Hoe het idee van een vriendengroep werkelijkheid werd

GEWOON DOEN! 
Dat is wat we vorig jaar dachten toen er 
met Koningsdag eigenlijk geen leuke 
activiteiten in de buurt te ontdekken 
waren. Met een paar vrienden bedachten 
we dat het leuk zou zijn om samen een 
Koningsdagfeest in Reusel te organiseren. 
Zonder ervaring met het organiseren van 
een evenement, maar met een fl inke 
dosis enthousiasme, zijn we aan de slag 
gegaan. Na een paar keer met vrienden 
bij elkaar gezeten te hebben moesten we 
natuurlijk een keer met de gemeente in 
overleg. 

SCEPTISCH
Op voorhand waren we enigszins 
sceptisch en gingen we ervan uit dat het 
moeilijk zou zijn om van een ‘groot 
ambtelijk apparaat’ medewerking en 
goedkeuring te krijgen. Tijdens ons eerste 
overleg werden we echter blij verrast! 
We zaten aan tafel met twee enthousiaste 
ambtenaren die bereid waren om met ons 
mee te denken. Ook zij vonden het tijd 
voor een Koningsdagfeest in Reusel. 

Daarna hebben we diverse keren aan 
tafel gezeten met verschillende mede-
werkers van de gemeente en iedere keer 
wilde men meedenken en meewerken om 
Köningsdag Reusel gerealiseerd te 
krijgen op de voor ons meest ideale 
locatie; het Kerkplein in Reusel. 

SAMEN ZORGEN VOOR SUCCES
Toen uiteindelijk de vergunning rond was 
en de plannen vergevorderd, hebben we 
nog vaak gebeld en gemaild om dingen 
af te spreken. Samen hebben we ervoor 
gezorgd dat Köningsdag in Reusel een 
groot succes kon worden! Maar het is 
uiteindelijk aan de vele bezoekers, vrij-
willigers en sponsoren te danken dat we 
kunnen terugkijken op een geweldig 
mooie dag. Nu gaan we er samen voor 
zorgen dat het volgend jaar weer net zo’n 
succes wordt!

Bram, namens de vrijwilligers van 
Köningsdag Reusel
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KBO Hulsel
Bruisend en springlevend
Hulsel staat bekend om de sterke sociale samenhang, de 
gemoedelijke sfeer en het bruisende verenigingsleven. 
Eén van die verenigingen is de seniorenvereniging KBO 
Hulsel. Dat het ondanks het dorpse karakter ook in Hulsel 
geen vanzelfsprekendheid is dat verenigingen kunnen 
blijven bestaan, laat KBO Hulsel zien. Het verenigingsleven 
is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en in een kleine 
kern zoals Hulsel kan het best een uitdaging zijn om 
voldoende mensen te vinden die een bestuursfunctie willen 
bekleden.

ZOEKTOCHT NAAR BESTUURS-
LEDEN
KBO Hulsel telt ruim 90 leden. In 2018 
stond KBO Hulsel voor een grote 
uitdaging: nadat de secretaris en de 
penningmeester waren teruggetreden, 
bestond het bestuur van de vereniging uit 
slechts twee personen, Sjef van Herk en 
Bets Spooren. Dat was simpelweg te 
weinig gezien de hoeveelheid werkzaam-
heden. Bovendien is dat volgens de 
statuten ook niet toegestaan. 
Samen met KBO Brabant en het Kring-
bestuur van KBO Reusel-De Mierden is 
een plan de campagne gemaakt om extra 
bestuursleden te werven. Verschillende 
pogingen hiertoe leken in eerste instantie 

op niets uit te lopen. Oproepen in het 
Hulsels Blaoike en andere lokale bladen 
leverden geen nieuwe aanmeldingen op. 

In een ultieme poging om het bestuur 
compleet te maken is in juni 2018 een 
extra ledenvergadering gehouden, 
ditmaal met een barbecue als afsluiting 
van de vergadering. Het bestuur heeft 
tijdens deze ledenvergadering een 
duidelijk signaal afgegeven; met maar 
twee bestuursleden kan de KBO Hulsel 
níet blijven bestaan. De aanwezige leden 
waren het er allen over eens; het mag 
niet gebeuren dat de KBO Hulsel ophoudt 
te bestaan! 

NIEUWE ENERGIE DOOR 
SAMEN DOEN
Door de vastberadenheid van de voor-
zitter Sjef van Herk en bestuurslid Bets 
Spooren is het uiteindelijk, via persoon-
lijke benadering van inwoners, gelukt 
om drie kandidaat-bestuursleden te 
vinden. Roy Kluijtman, Lisette Roijmans 
en Ria van Bakel zijn in de bestuurs-
vergadering van 30 november 2018 
benoemd als nieuwe bestuursleden van 
KBO Hulsel. Het bestuur is daarmee 
weer op volle kracht.

‘Oude’ activiteiten zijn weer volledig terug 
op de rails en nieuwe zijn opgezet. 
Momenteel is er een groot aanbod 

ontstaan van activiteiten, dat zich in de 
toekomst ongetwijfeld nog verder zal 
gaan ontwikkelen. Daarnaast is de 
samenwerking met de Werkgroep Zorg 
en Welzijn gegroeid. Het blijft niet langer 
alleen bij het uitwisselen van informatie, 
maar er worden voortaan ook gezamen-
lijke bijeenkomsten georganiseerd. Samen 
met deze werkgroep kijkt KBO Hulsel 
naar de mogelijkheden om het eetpunt, 
dat onlangs is gestopt, nieuw leven in te 
blazen. Het voornemen is om dit jaar nog 
met een nieuw eetpunt te starten in 
samenwerking met Zorg en Welzijn en 
met café ’t Drieske. Al met al een heel 
mooi voorbeeld van ‘Samen Doen’.

60 JARIG BESTAAN
Met dit enthousiaste bestuur en een 
groeiend ledenbestand gaat KBO Hulsel 
op 22 november 2019 haar 60 jarig 
jubileum vieren. De jubileumcommissie is 
al volop bezig met het invullen van deze 
feestelijke dag. KBO Hulsel heeft laten 
zien dat ze een levendige vereniging met 
bestaansrecht is en iedereen ziet de 
toekomst weer met vertrouwen tegemoet.
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SAMEN DOEN
Martien Adams, die het beeld de afgelopen jaren diverse 
malen van een nieuwe laag verf heeft voorzien, werd 
gevraagd of het mogelijk was het beeld te herstellen. 
Gelukkig waren alle onderdelen van het beeld al direct 
door Wim Lavrijsen, medewerker van de buitendienst, 
naar de gemeentewerf verplaatst. Het herstel kon 
beginnen.

Dit bleek nog een fl inke klus te zijn. Martien en Theo 
Lavrijsen, timmerman, hebben veel tijd geïnvesteerd in 
het opknappen van het beeld. Ook een buurman hielp 
mee door een stalen constructie te maken waaraan het 
beeld kon hangen tijdens de werkzaamheden. Door de 

jaren heen was het beeld ook steeds donkerder 
geworden. Het beeld is nu helemaal opgeschuurd 
waardoor de oorspronkelijke houtnerven en de naam 
van Peer Vosters weer te zien zijn. 

ONTHULLING
Als gemeente zijn we trots op dit mooie resultaat en op 
de prettige samenwerking. We spreken dan ook onze 
waardering uit voor al het werk dat er geïnvesteerd is. 
Maar liefst 100 personen waren getuige van de 
onthulling van de terugplaatsing van het beeld door 
waarnemend burgemeester Jetty Eugster en pastor 
Embregt Wever. De pastor zorgde daarnaast ook voor 
een inzegening van het beeld.

HERSTEL KRUISBEELD LANGE DIJK
In juni 2018 werd het kruisbeeld op de Lange Dijk in Reusel vernield. 
Vandalen hadden de armen, benen en het hoofd van het beeld verwoest. 
Het kruisbeeld werd ruim 30 jaar geleden gemaakt door Peer Vosters. 
Op Witte Donderdag, 18 april 2019, werd het beeld teruggeplaatst. 
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Heel Hulsel Kampeert
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SPONSORING
In het weekend van 14 - 16 juni heeft dit evenement 
plaatsgevonden. Maar liefst 147 dorpsgenoten hebben 
gekampeerd in eigen dorp. Ook veel daggasten vonden 
de weg naar de pop-up camping op het evenementen-
terrein aan sportpark ’t Kantje. VV Hulsel stelde haar 
sanitaire voorzieningen beschikbaar en ook andere 
verenigingen en het Hulselse bedrijfsleven hebben hun 
steentje bijgedragen.

Dankzij samenwerking met het lokale verenigingsleven 
en de middenstand heeft de organisatie leuke camping-
activiteiten kunnen aanbieden. Zo heeft de vereniging 
Music to Move een heerlijk ontbijt verzorgd, werd er een 
lunch aangeboden en kon er lekker gebarbecued worden 
op de Ofyr. Zaterdagochtend hebben de kampeerders 
een ommetje gelopen. Ook activiteiten zoals een pyja-
madisco en bingo konden uiteraard niet ontbreken. Heel 
Hulsel Kampeert is mede mogelijk gemaakt dankzij de 
aanjaagsubsidie van de gemeente Reusel-De Mierden; 
een mooi voorbeeld van Samen Doen! 

VERVOLG VOOR HEEL HULSEL KAMPEERT?
Heel Hulsel Kampeert werd voor het eerst georgani-
seerd naar inspiratie van Hûl Caastere Kampeert. In 
zomerse en ongedwongen sfeer zijn bestaande 
contacten versterkt en zijn nieuwe vriendschappen 
geboren. De eerste editie van Heel Hulsel Kampeert 
was hiermee een daverend succes. De organisatie kijkt 
uit naar volgende editie. Of dat volgend jaar al is of 
misschien over twee jaar, daar moet nog een beslissing 
over genomen worden. 

HEEL DE KEMPEN KAMPEERT
De organisatie heeft vanuit twee Kempische dorpen de 
vraag om meer informatie gekregen. Naar aanleiding 
van Heel Hulsel Kampeert overwegen zij namelijk een 
vergelijkbaar weekend te organiseren! Goed voorbeeld 
doet goed volgen…

Met zo’n 800 inwoners is Hulsel de kleinste kern van de gemeente. Vanwege het Met zo’n 800 inwoners is Hulsel de kleinste kern van de gemeente. Vanwege het Met zo’n 800 inwoners is Hulsel de kleinste kern van de gemeente. Vanwege het Met zo’n 800 inwoners is Hulsel de kleinste kern van de gemeente. Vanwege het Met zo’n 800 inwoners is Hulsel de kleinste kern van de gemeente. Vanwege het 
ontbreken van openbaar vervoer, winkels en andere faciliteiten, is het voor de ontbreken van openbaar vervoer, winkels en andere faciliteiten, is het voor de ontbreken van openbaar vervoer, winkels en andere faciliteiten, is het voor de 
leefbaarheid van Hulsel van groot belang dat de sociale samenhang goed is. Als leefbaarheid van Hulsel van groot belang dat de sociale samenhang goed is. Als leefbaarheid van Hulsel van groot belang dat de sociale samenhang goed is. Als leefbaarheid van Hulsel van groot belang dat de sociale samenhang goed is. Als leefbaarheid van Hulsel van groot belang dat de sociale samenhang goed is. Als leefbaarheid van Hulsel van groot belang dat de sociale samenhang goed is. Als leefbaarheid van Hulsel van groot belang dat de sociale samenhang goed is. Als 
inwoners elkaar goed kennen, kunnen ze elkaar vooruit helpen bij bijvoorbeeld inwoners elkaar goed kennen, kunnen ze elkaar vooruit helpen bij bijvoorbeeld inwoners elkaar goed kennen, kunnen ze elkaar vooruit helpen bij bijvoorbeeld inwoners elkaar goed kennen, kunnen ze elkaar vooruit helpen bij bijvoorbeeld inwoners elkaar goed kennen, kunnen ze elkaar vooruit helpen bij bijvoorbeeld 
praktische uitdagingen en zorgvragen. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners praktische uitdagingen en zorgvragen. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners praktische uitdagingen en zorgvragen. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners praktische uitdagingen en zorgvragen. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners praktische uitdagingen en zorgvragen. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners 
zich betrokken voelen bij hun dorp om ook het verenigingsleven en andere zich betrokken voelen bij hun dorp om ook het verenigingsleven en andere zich betrokken voelen bij hun dorp om ook het verenigingsleven en andere zich betrokken voelen bij hun dorp om ook het verenigingsleven en andere zich betrokken voelen bij hun dorp om ook het verenigingsleven en andere 
voorzieningen in stand te houden. Om de sociale samenhang te versterken heeft voorzieningen in stand te houden. Om de sociale samenhang te versterken heeft voorzieningen in stand te houden. Om de sociale samenhang te versterken heeft voorzieningen in stand te houden. Om de sociale samenhang te versterken heeft voorzieningen in stand te houden. Om de sociale samenhang te versterken heeft 
een aantal inwoners eind 2018 het idee opgepakt om een nieuw evenement te een aantal inwoners eind 2018 het idee opgepakt om een nieuw evenement te een aantal inwoners eind 2018 het idee opgepakt om een nieuw evenement te een aantal inwoners eind 2018 het idee opgepakt om een nieuw evenement te een aantal inwoners eind 2018 het idee opgepakt om een nieuw evenement te 
organiseren: Heel Hulsel Kampeert!
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VAN MANTELZORGER NAAR 
LID WERKGROEP  MANTELZORG
Interview met Isabel Maas

Toen Isabel Maas als mantelzorger een mantelzorg-
bijeen komst bijwoonde, kwam ze in contact met een 
medewerker van de gemeente die haar vroeg om lid te 
worden van de Werkgroep Mantelzorg. Aangezien Isabel 
uit ervaring spreekt, sprak deze (nieuwe) rol haar wel aan. 

“De werkgroep ligt me na aan het hart. Helaas heb ik van 
dichtbij meegemaakt wat mantelzorg inhoudt. Maar dat 
maakt ook dat ik weet wat er in de wereld van mantelzorg 
omgaat. Bijvoorbeeld waar er een behoefte of vraag ligt”, 
aldus Isabel.

DOELSTELLING
De werkgroep, die inmiddels ruim een jaar bestaat, heeft 
als belangrijkste doelstelling de mantelzorgers in onze 
gemeente in beeld te krijgen, te ondersteunen waar 
nodig en hen de waardering te geven die zij verdienen. 
De werkgroep vindt het belangrijk om ook de jonge 
mantelzorgers te bereiken.

MANTELZORGPLANT
Daarnaast informeert de werkgroep mantelzorgers over 
waar ze terecht kunnen met bepaalde hulpvragen en 
vanaf 2020 zullen er ook thema-avonden georganiseerd 

worden over verschillende onderwerpen die interessant 
zijn voor mantelzorgers. Ook is de werkgroep actief 
betrokken bij de mantelzorgdag. “Deze dag is er om de 
mantelzorgers in het zonnetje te zetten en ze een dagje 
te ontlasten van de zorgtaak”, vertelt Isabel. Vorig jaar 
oktober heeft in het teken gestaan van de mantelzorg-
plant. Inwoners konden een mantelzorger aandragen 
voor het ontvangen van deze plant. “Het was een kleine 
attentie voor de mantelzorgers als blijk van waardering. 
De ontvangers hebben dit enorm gewaardeerd”. Bij de 
plant zat een aanmeldformulier om je te laten registreren 
als mantelzorger. Daar zijn veel reacties op gekomen. 
Door het registreren kan de mantelzorgwerkgroep de 
mantelzorgers gericht benaderen als er activiteiten 
georganiseerd worden.

REGISTEREN
Zorgt u voor iemand uit uw (naaste) omgeving en wilt 
u zich laten registereren als mantelzorger of wilt u 
deelnemen aan de mantelzorgdag? 
Neem dan contact op met Annelies Schirris 
via e-mail (a.schirris@reuseldemierden.nl) 
of telefoon (0497 - 650 004). 

Wethouders van de Noort, 
Rombouts en Maas delen de 
mantelzorgplant uit.
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Zoektocht naar 
een nieuwe burgemeester
In een extra raadsvergadering van 21 mei 2019 nam de Commissaris van de Koning, 
de heer Wim van de Donk, de profi elschets voor een nieuwe burgemeester voor 
Reusel-De Mierden in ontvangst. Die profi elschets was opgesteld door een speciale 
werkgroep bestaande uit de vier fractievoorzitters van CDA, PvdA, Samenwerking en 
VVD. Bert van Laarhoven, plaatsvervangend raadsvoorzitter en tevens voorzitter van 
de werkgroep, legt uit hoe het proces van de zoektocht naar een nieuwe burgemeester 
past binnen ‘Samen Doen’.

REUSEL AAN DE BEURT
“Nadat de Kempengemeenten Bergeijk, 
Oirschot, Bladel en Eersel in betrekkelijk 
korte tijd nieuwe (‘Kroonbenoemde’) 
burgemeesters hebben gekregen, lijkt het 
wel of nu Reusel-De Mierden ‘aan de 
beurt is’”, meent Bert. Hoewel met name 
Reusel-De Mierden steeds ingezet heeft 
op een brede samenwerking c.q. 
bestuurlijke herindeling in De Kempen, 
lijkt deze inzet voorlopig nog niet 
gehonoreerd te worden. Daarom is 
Reusel-De Mierden, mede op verzoek 
van de Commissaris van de Koning, na 
de raadsverkiezingen het proces voor 
een Kroonbenoemde burgemeester 
gestart.

SAMEN DOEN
Aan het concept van de profi elschets 
hebben de vier fractievoorzitters, tevens 
de leden van de Vertrouwenscommissie, 
meegewerkt. Die fractievoorzitters hebben 
gezorgd voor terugkoppeling met de 
raadsleden binnen hun eigen fractie en 
via het inwonerspanel is naar de mening 
van onze inwoners gevraagd. ”Meer dan 
350 (!) betrokken personen hebben 
gereageerd en op die manier een zeer 
waardevolle bijdrage aan de totstand-
koming van de profi elschets gegeven.”

Tenslotte heeft ook het college van B&W 
gereageerd op het concept van de 
profi elschets. De gemeenteraad heeft 
vervolgens in zijn vergadering van 14 mei 
de profi elschets defi nitief vastgesteld en 
deze op 21 mei overhandigd aan de 
Commissaris van de Koning. “Als je het 
mij vraagt een prachtig staaltje van 
‘Samen Doen’!” glimlacht Bert.

DE PROFIELSCHETS
Op basis van het karakter van onze 
gemeente, bestuurlijke verhoudingen en 
huidige en toekomstige 
ontwikkelingen en uitdagingen, geeft de 
profi elschets de volgende omschrijving 
van de competenties en 
bestuursstijl van de nieuwe burgemeester 
die Reusel-De Mierden zoekt:

Reusel-De Mierden zoekt een bedacht-
zame burgemeester die vooruit wil, in 
de gemeente én in de regio. Samen 
met inwoners, ondernemers, vereni-
gingen, partners en bestuurders.

De stijl van onze nieuwe burgemeester 
kenmerkt zich door:
• Betrokkenheid
• Doortastendheid
• Daadkracht

VERTROUWEN
“Ik heb er vertrouwen in dat de gezamen-
lijke inspanningen van de Commissaris 
van de Koning, respectievelijk het 
Kabinet, de Minister van Binnenlandse 
Zaken, de Vertrouwenscommissie en de 
gemeenteraad van Reusel-De Mierden 
en niet in de laatste plaats van de 
inwoners van Reusel-De Mierden tot een 
goed resultaat zullen leiden, namelijk: 
een nieuwe, Kroonbenoemde burge-
meester voor Reusel-De Mierden.”

Bert van Laarhoven
Plaatsvervangend raadsvoorzitter 
en voorzitter van de werkgroep
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Wat

PIEEEP
zeg je?

Muziek vormt een belangrijk 
onderdeel van het uitgaan en van 
evenementen zoals kermis en 
carnaval. Muziek is ook leuk en 
gezellig. Maar wist je dat blootstelling 
aan te harde muziek kan leiden tot 
gehoorschade? 



27

GEHOORSCHADE KUNNEN WE 
SAMEN VOORKOMEN 
WAT IS GEHOORSCHADE?
In het oor zitten trilhaartjes die belangrijk 
zijn om te kunnen horen. Te hard geluid 
zorgt ervoor dat ze kapot gaan. Je hebt 
dan bijvoorbeeld last van: een piep in het 
oor, vervorming van en overgevoeligheid 
voor geluid. Een piep in het oor kan ook 
tijdelijk zijn, maar het vergroot de kans op 
permanente schade die pas later 
merkbaar wordt.

ER ZIJN STEEDS MEER JONGEREN 
MET GEHOORSCHADE 
In Nederland lopen elk jaar ruim 20.000 
jongeren gehoorschade op. Daarvan is 
ongeveer de helft ontstaan door geluids-
overlast tijdens het uitgaan. Vaak is 
gehoorschade onomkeerbaar, waardoor 
jongeren levenslang last hebben van 
oorsuizingen, geluidsvervorming en 
gehoorverlies. Dit kan leiden tot aandacht- 
en leerproblemen, sociaal isolement en in 
het ergste geval levenslange arbeids-
ongeschiktheid. Met de juiste maatregelen 
is gehoorschade te voorkomen. 

DAAR WILLEN WIJ WAT AAN DOEN
Binnen de gemeente Reusel-De Mierden 
willen we graag dat onze jongeren gezond 
opgroeien en dat problemen worden 
voor komen. Daarom hebben we in het 
evenementenbeleid geluidsnormen en 
maatregelen opgenomen om zo gehoor-
schade te voorkomen. Verder werken we 
als gemeente aan bewustwording bij 
bezoekers, organisatoren van evene men-
 ten en horeca     exploitanten door het geven 
van voorlichting en informatie. Het team 
van onze afdeling Vergunningen, Toezicht 
en Handhaving gaat toezien op de nieuwe 
normen. Zij gaan het gesprek hierover 
aan met de organisatoren en exploitanten.

Geluidsnormen gelden overigens voor 
alle evenementen. Bijvoorbeeld ook voor 
kermissen, carnavalsoptochten en buurt-
feesten. Afhankelijk van het soort 
evenement is een maximaal geluidsniveau 
toegestaan en gelden er aanvullende 
maatregelen. Zo moet je als organisator 
bezoekers waarschuwen voor de risico’s 
van te hard geluid en je bent verplicht 
oordoppen te verkopen. De aanvullende 
maatregelen gelden als het geluid boven 
de 88 decibel komt (voor evenementen 
gericht op jongeren) en boven de 
92 decibel (voor de overige evenementen).

WAT KUN JE ZELF DOEN? 
•  Draag goede oordoppen als je uitgaat en bij muziekevenementen. 

Zorg voor oordoppen met een muziekfi lter en een minimale beschermingswaarde 
van SNR 15. Schuimdoppen worden afgeraden.

•  Sta niet te dicht bij de geluidsboxen. 
•  Roep niet in iemands oor. 
•  Las geluidspauzes in voor je oor. Na een muziekfestival of een avondje stappen 

hebben je oren echt tijd nodig om te herstellen. 
•  Download een app om zelf het geluidsniveau in de gaten te houden 

(voor iPhone wordt SafeNoise aangeraden). 
•  Beperk het volume van je eigen muziekspeler, tv of radio en gebruik een volume-

begrenzer.

MEER WETEN? 
Wil je zelf iets organiseren en wil je weten 
hoe het zit met de geluidsnormen? 
Neem dan contact op met Nikky Ansems 
van VTH de Kempen. 
Voor algemene vragen over de aanpak 
van gehoorschade door de gemeente kun 
je terecht bij Marit van Dooren: 
m.vandooren@reuseldemierden.nl.

Wil je meer weten over gehoorschade en gehoorbescherming? 
Kijk dan eens op www.ilovemyears.nl of www.hoorstichting.nl.



BETROKKENHEID ZORGT VOOR 
SUCCESVOL PROJECT
‘RECONSTRUCTIE VLASSERT’ 

UITDAGENDE KLUS
Toen ik op 1 juni 2018 bij de gemeente 
Reusel-De Mierden begon als project-
leider / toezichthouder voor infraprojecten, 
kon ik direct met een behoorlijk uitdagende 
klus aan de slag. Op 13 augustus startte 
namelijk project ‘reconstructie de Vlassert 
e.o’. Een wijk uit de jaren zestig in Reusel 
die volledig op de schop moest.

SAMEN DOEN
Bij dit project heeft de gemeente ervoor 
gekozen om samen met meerdere 
partners op te trekken. De werkzaam-
heden waren divers. Naast een nieuw 
gescheiden rioolstelsel en nieuwe water-
leiding, zijn ook alle wegen en trottoirs 
vernieuwd. De straatverlichting is 
vernieuwd en is er glasvezel aangelegd. 
Al met al een hele klus waar veel partijen 
bij betrokken zijn geweest. Denk dan 
bijvoorbeeld aan de gemeente, de 
uitvoerders van de verschillende werk-
zaamheden, maar zeker ook de bewoners. 
Door deze grootschalige samenwerking 
hebben we de overlast weten te minima-
liseren. Maar dat vergde wel de nodige 
inzet en begrip van alle betrokkenen: 
planningen moesten strikt nageleefd 
worden, afspraken moesten nagekomen 
worden en de dialoog met de bewoners 
moest op gang blijven gedurende het 
project. En dat allemaal om één 
gezamen     lijk doel te bereiken: een mooie 
en leefbare wijk voor iedereen. Ik kan met 
recht zeggen dat dit echt een project is 
dat we samen hebben gedaan!

WAAR STAAN WE NU?
Inmiddels zitten we in de afrondingsfase 
en gaan we samen met de bewoners de 
nieuwe inrichting van het speelveldje 
vormgeven. Nu alles bijna gereed is en 
we alvast voorzichtig kunnen terug-
blikken, zien we dat het ‘Samen Doen’ 
hier een behoorlijke impact heeft gehad. 
Het is ons gelukt om voor de gestelde 
oplevertermijn de wijk Vlassert e.o. een 
geheel nieuw gezicht te geven. Een wijk 
die klaar is voor de toekomst!. Dit hadden 
we nooit kunnen bereiken zonder deze 
bijzondere samenwerking. Daarbij wil ik 
opmerken dat zowel de bewoners, als 
aannemers en werklieden met hun grote 
inzet absoluut een grote bijdrage hebben 
geleverd aan dit succesvolle project.

Patrick van der Heijden
Projectleider gemeente Reusel-
De Mierden

28



29

GEVARIEERD PROGRAMMA
Er werden verschillende activiteiten gerealiseerd:
•  uitvoering van de herschreven revue uit 1945 met 

medewerking van de plaatselijke toneelvereni-
gingen, zangkoren, harmonieën en muzikanten: 
in 1945 is de revue “En we duiken nie mèr onder’ 
door drie Reuselnaren geschreven. Leden van het 
kerk      koor van destijds hebben de revue meerdere 
malen uitgevoerd om gelden in te zamelen voor het 
herstel van de in de Slag om Reusel verwoeste kerk. 
Nu is de revue herschreven en opnieuw opgevoerd. 
De voorstellingen konden rekenen op grote getalen 
bezoekers; 

•  tentoonstelling: waarin de gesneuvelde militairen 
die op het kerkhof begraven liggen en de burger-

slachtoffers een ’gezicht en een verhaal‘ krijgen en 
met woord, beeld en geluid de Slag om Reusel 
gepresenteerd is;

•  herdenkingsconcert op 4 oktober: ‘The Armed 
Man, a mass for peace’ van Karl Jenkins uitgevoerd 
door harmonie Concordia en leden van diverse 
zangkoren ;

•  offi ciële herdenking van de 75-jarige bevrijding 
op zaterdag 5 oktober: door en voor de inwoners 
van onze gemeente, in het bijzijn van de opgespoorde 
nabestaanden van de gesneuvelde Britse bevrijders 
en de omgekomen lokale oorlogsslachtoffers;

•  truck by night: waarbij verlichte trucks, in combi-
natie met militaire voertuigen een route reden door 
de vier kernen van onze gemeente.

SAMEN DOEN
‘Reusel 75 jaar bevrijd’ is tot stand gekomen door de 
samenwerking met veel verschillende partijen. Een mooi 
project dat past onder de paraplu van ‘Samen Doen’, 
want met medewerking van de hele bevolking van jong 
tot oud is de herinnering aan de oorlog levend 
gehouden. In het bijzonder worden hierbij genoemd:
Heemkunde Werkgroep Reusel, Museum De Bewogen 
jaren 1939-1950, het parochiebestuur (met kerk als 
deellocatie), Chauffeursvereniging Reusel, leden van 
toneel-, zang- en muziekverenigingen uit de gemeente 
Reusel-De Mierden, nabestaanden van in Reusel 
omgekomen burgers, nabestaanden van in Reusel 
gesneuvelde Britse militairen, Gilden en schutterijen uit 
de gemeente, basisscholen en het Pius-X College. 

Reusel
75 jaar bevrijd
Op het moment dat dit blad bij u op de 
deurmat is gevallen, is het vrijwel 
precies 75 jaar geleden dat Reusel 
bevrijd is. Deze bevrijding vond 
namelijk plaats op 3 oktober 1944. 
Vereniging Heemkunde Werkgroep 
Reusel heeft samen met het museum 
’De Bewogen Jaren 1939 -1950 ‘ uit 
Hooge Mierde het initiatief genomen 
om activiteiten te realiseren. Bij de 
realisatie van de viering rondom 
‘Reusel 75 jaar bevrijd’ zijn vele vrij-
willigers van diverse verenigingen uit 
Reusel-De Mierden betrokken. 
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DORPSRAAD HOOGE MIERDE 
IS OP ZOEK NAAR KARTREKKERS
Op dit moment wordt de dorpsraad Hooge Mierde 
bestierd door een aantal enthousiaste, gepensio-
neerde vrijwilligers, namelijk Rob van de Laar, 
Gerard Jongen, Ann Borremans, Piet Wissink en 
Henk Horvers. Gezien hun leeftijd gaan Rob en 
Gerard binnenkort stoppen met hun actieve inzet 
voor de dorpsraad. Zij hebben vele jaren deze kar 
getrokken en waren daarbij het boegbeeld van de 
dorpsraad. Vanwege hun vertrek ontstaan er dus 
twee vacatures. Wij zijn op zoek naar inwoners 
van Hooge Mierde die het leuk en belangrijk vinden 
om mee te denken over de leefbaarheid van ons 
dorp. Vind je het interessant om onder nemers, 
ambtenaren en andere inwoners te ontmoeten? 
Wil je een bijdrage leveren aan het oplossen van 
niet wenselijke situaties? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Wij zien reacties graag verschijnen via 
secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl. 

SAMEN DOEN 
Laagdrempelig, een goede leefbaarheid en omzien naar 
elkaar zijn kernbegrippen die de kwaliteit van leven in 
ons dorp moeten verhogen. De dorpsraad maakt zich 
daar hard voor. Samen met de inwoners zetten wij ons 
in voor tal van onderwerpen. Een kleine greep uit de 
zaken die we hebben aangepakt:
•  Onderzoek naar de mogelijkheden om de kerk te 

behouden voor het dorp;
•  Het stratenmakerplan: Gemarkeerde oversteek-

plaatsen waar de trottoirbanden verlaagd zijn zodat 
mensen met kinderwagens, rolstoelrijders, mensen 
die hulpmiddelen gebruiken zoals een wandelstok of 
rollator en wandelaars makkelijk de weg over kunnen 
steken. Wandel- en voetpaden die geëgaliseerd 
worden;

•  Het zwaar verkeer dat in toenemende mate en soms 
met veel lawaai de avond- en nachtrust in het dorp 
verstoort;

• Het fi etspadenplan;
• De sociale woningbouw;
•  Behoud van de groepsaccommodatie ’het Zonneke‘ 

aan het Mirthaplein, zodat het dorpse aanzicht van 
het plein behouden blijft;

•  Handhaving van het verbod op doorgang voor 
vrachtvervoer aan de Hoogstraat.

• Ontwikkeling van het park Zwartven;
•  Stralingsgevaar 6G voor de gezondheid van de 

inwoners en in het bijzonder voor mensen die Electro 
Hyper Sensitief zijn;

• Het organiseren van informatieve dorpsavonden;
•  Het verzorgen van informatieavonden over ratten- en 

muizenbestrijding;
•  Het promoten en uitdragen van het project ’Samen 

Doen’;
• Contact houden met ’Werkgroep Zorg en Welzijn’;
•  Een bijdrage leveren aan visieontwikkeling op het 

gebied van het sociale domein en infrastructuur;
• Deelnemen aan werkgroepen. 
Je ziet dat het een keur aan onderwerpen betreft. Aan 
jou de uitdaging om aan deze en nieuwe onderwerpen 
sturing te geven. Wil jij dit samen met ons gaan doen? 
Dan zien we jouw reactie graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Hooge Mierde
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In gesprek met Anita van den Brand
Lid van de werkgroep ’Dementie vriendelijke gemeente’.

WERKGROEP
De werkgroep ‘Dementie vriendelijke gemeente’ bestaat 
uit een aantal actieve mensen van professionele- en vrij-
willige organisaties. Ze wisselen kennis en vaardigheden 
uit vanuit verschillende disciplines en zetten zich in voor 
één gezamenlijk doel. De werkgroep is ontstaan vanuit 
de constatering dat het aantal mensen met dementie 
steeds groter wordt, daarnaast is het belangrijk dat deze 
groep mensen mee kan (blijven) doen en dat er begrip 
vanuit de samenleving is.

DOEL 
Het doel van de werkgroep is het informeren van inwoners 
over diverse thema’s die te maken hebben met dementie. 
Ook wil men mantelzorgers ontlasten en een helpende 
hand bieden als dat nodig is. Het activeren van mensen 
met dementie door activiteiten van ontspanning en 
plezier te organiseren is een ander belangrijk doel van 
de werkgroep. Anita van den Brand, vrijwilliger van de 
werkgroep, vertelt ons meer over haar werkzaamheden.

OMGEVING
Vol passie vertelt Anita over over haar werk voor de 
werkgroep. “Voorbeelden van de activiteiten zijn 
creatieve- en muzikale ochtenden of middagen, toneel-
voorstellingen of wandelingen voor je partner, vader, 
moeder, zus, opa of oma met dementie. Om vereen-
zaming te voorkomen in diverse stadia van deze ziekte. 
De omgeving wordt ook betrokken bij onze activiteiten. 
Door dementie uit de taboesfeer te halen, het te integreren 
in de samenleving proberen we iedereen in deze 
gemeenschap voldoende handvaten te geven om hier op 
de juiste manier mee om te gaan. Hierdoor kunnen 
mensen met dementie langer in hun eigen omgeving 

blijven wonen en hun waarden zoveel mogelijk behouden. 
Ook kunnen ze langer blijven functioneren in onze 
samenleving en wordt de druk op mantelzorgers zoveel 
mogelijk beperkt. Niet alleen de patiënt zelf ervaart 
namelijk de vervelende gevolgen van deze ziekte. Dit 
alles natuurlijk wel onder voorbehoud van kwaliteit van 
leven voor henzelf en hun omgeving”, aldus Anita.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
De informatiebijeenkomsten die georganiseerd worden 
door de werkgroep, worden altijd druk bezocht. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn lezingen van neuroloog Dr. 
Roks, de notaris en een bijeenkomst over het belang van 
voeding en beweging. “Hieruit blijkt dat er zeker behoefte 
is aan dit soort informatie”.
Op de vraag of er nog verbeterpunten zijn, geeft Anita 
aan dat de werkgroep goed draait doordat er gemoti-
veerd en zeer betrokken wordt samengewerkt. Er zijn 
echter nog mogelijkheden om bijvoorbeeld in de 
toekomst te gaan samenwerken met de dorpsraden. 
”Door het uitwisselen van informatie kunnen we nog 
beter inspelen op de behoeften van de inwoners”.

TOEKOMST
Vanuit de persoon met dementie is er de wens om aan te 
sluiten bij de diverse activiteiten. Buiten dat de drempel 
soms hoog is om te komen, is er ook nog vaak een 
vervoersprobleem. Hier wordt in de toekomst meer 
aandacht aan besteed. “De toekomstdroom is vooral zo 
door te gaan. We willen daarnaast ook voor jong demen-
terenden mogelijkheden bieden om beter aan te kunnen 
sluiten bij hun belevingswereld en die van hun dierbaren. 
Dat is een uitdaging voor ons.”, zegt Anita.

SAMEN DOEN
Er is al heel veel bereikt in samenwerking met de 
gemeente. De werkgroep blijft natuurlijk zoeken naar 
mogelijkheden deze samenwerking te intensiveren en 
ons op een fi jne en betrokken manier samen in te zetten 
voor een inclusieve samenleving. “Vooral door de betrok-
kenheid van inwoners blijven we gemotiveerd om door te 
gaan met de werkgroep ‘Dementie vriendelijke 
gemeente.”, volgens Anita. 
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Open Dag gemeentehuis  
3 NOVEMBER 11.00 - 15.00 UUR
Altijd al willen weten wat er allemaal gebeurt in en vanuit het gemeentehuis? 
Nog geen kans gezien om een praatje te maken met de burgemeester,  
wethouders of raadsleden? Of gewoon nieuwsgierig naar het uitzicht vanaf de 
bovenste etage? Kom dan op zondag 3 november naar de Open Dag van het 
gemeentehuis!

www.reuseldemierden.nl

Gemeente Reusel-De Mierden
Kerkplein 3 • 5541 KB  Reusel • Postbus 11 • 5540 AA  Reusel
Tel. 0497 - 650 650 • E-mail gemeente@reuseldemierden.nl

Misschien denkt u dat werken in het 
gemeentehuis saai is? Heel de dag 
plannen schrijven en vergaderen?  
Niets is minder waar! Het werken bij de 
gemeente is heel veelzijdig en uitdagend 
en de samenwerking met veel uiteen-
lopende partijen maakt dat geen dag 
hetzelfde is. We willen dit graag met alle 
inwoners delen. Daarom zetten wij op  
3 november de (gemeente)deuren voor 
iedereen open.

Tijdens de Open Dag zijn er tal van 
activiteiten en bezienswaardigheden.  
Zo kunt u aan de hand van de nieuwste 
techniek zien welk effect bepaalde 
keuzes hebben op de inrichting van onze 
gemeente. U kunt een ‘kijkje nemen’ in 
het rioleringssysteem en er zijn tal van 
andere interessante activiteiten.

Daarnaast is er voldoende gelegenheid 
om in gesprek te gaan met de burge-
meester, de wethouders, de raadsleden 
en natuurlijk de ambtenaren. 

Ook voor de kinderen belooft het een 
leuke dag te worden. Ze kunnen 
bijvoorbeeld ‘trouwen voor één dag’ en 
een eigen ambtsketting knutselen om 
vervolgens plaats te nemen achter het 
bureau van de burgemeester. 

Als kers op de taart doen ook partijen 
zoals de politie en de brandweer mee 
aan de Open Dag. Zij zijn immers een 
belangrijke partner als het gaat om de 
veiligheid in onze gemeente.  
Op het plein geven ze demonstraties en 
kunt u kennis maken met het media lab 
van de politie.

Tot 3 november!


