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Dorpsbelangen  
Jaaroverzicht 2021 is vanaf nu weer beschikbaar. U 
kunt voor € 5,-  een exemplaar verkrijgen bij Bakker van 
de Voort.   
Mocht U nog een exemplaar van andere jaren willen 
hebben dan graag berichtje naar de Klepper. 

Dan zijn wij ook nog benieuwd of er dit jaar nog gouden of diamanten  
bruidsparen zijn, of die we hebben gemist.    Geef dit even door aan de 
Klepper.  

 

Beste KPJ leden en hun ouders, 
 
Het jaarprogramma inmiddels bekend. Mede dankzij 
jullie inzet in de enveloppenkraam tijdens de kermis 
kunnen we dit jaar weer een aantal leuke activitei-
ten gaan ondernemen! Zet deze data dus alvast in je 

agenda: 
 
22-10-2022 Spooktocht 
09-12-2022 Boulderen 
27-01-2023 Zwemmen 
03-03-2023 Dropping 
21-04-2023 Karten 
17-06-2023 Barbeque 
 
Houd je app in de gaten, zodat je tijdig op kunt geven. We hopen op een 
grote opkomst! Tot dan! 
 

 Oud izjer“ 
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Hoe maken we het verkeer 
veiliger voor iedereen!  
Kent u de nieuwe verkeersregels?  
Steeds meer verkeersborden verdwijnen 
uit het straatbeeld. Aan de inrichting van 
de weg moet te zien zijn hoe je de weg moet gebruiken. Oeps! Waar kan 
ik die informatie halen? Niet op een verjaardagsfeestje waar iedereen 
denkt dat hij weet hoe het zit.  
Ben je nieuwsgierig en wil je het echt weten? 
De Chauffeursvereniging van Reusel organiseert samen met het Gehan-
dicaptenplatform Reusel-De Mierden een informatiebijeenkomst waar 
deze vragen en heel veel anderen aan bod komen.  
Want weet u wat de strepen betekenen op het wegdek van de Ark naar 
Nivosport? En weet u dat een doorgetrokken streep in het midden van 
de weg geen inhaalverbod is? Nog nieuwsgieriger? 
Kom dan op vrijdag 14 oktober naar de Wekker. Daar krijgt u antwoord 
op de vragen. We beginnen om 19.30 uur met een kopje koffie. Het pro-
gramma start om 20.00 uur.  
Vooraf vragen stellen kan ook. Stuur je vraag naar cvr-reusel@hot-

mail.com. Dan kunnen de inleiders het antwoord voorbereiden. 
  
  

  
       

  

 
 

 
 

  

       

  
 

 Café - Restaurant de Bijenkorf  
Geniet op ons terras van een lekker kopje koffie of een heerlijke 
lunch. In het  restaurant serveren wij zowel à la carte gerechten 
als een culinair 3-, 4- of 5- gangen verrassingsmenu.  
013-5091776 / www.cafedebijenkorf.com /  info@cafedebijenkorf.com 

 Heku kunststoffen b.v. 
 Voor al uw vacuüm vorm producten 
 Telefoon 013-5092400 
  www.heku.nl 
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