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Dorpsbelangen
Op zondag 12 mei ( moederdag) is de jaarlijkse
openstelling van de Kruisbergkapel. U kunt er tussen
13.00 en 16.00 u terecht om een kaarsje op te steken.
Om
14.00u
is
er
een
Mariahulde
onder muzikale begeleiding van familie van den Borne.

Dorpsquiz Hooge Mierde
Maak jij deel uit van de slimste, gekste en
snelste groep van Hooge Mierde?
Geef je dan nu op, want dan wil jij met jouw
groep natuurlijk meedoen aan de Hooge Mierdse
Dorpsquiz 2019. Een groep moet bestaan uit 5 tot 10 personen, maar
tijdens oplossen van de vragen in het vragen- en opdrachtenboek, mag
je zoveel mensen inschakelen als je zelf wilt. De Dorpsquiz 2019 wordt
gehouden op vrijdag 21 juni (vragen- en opdrachtenboek en enkele
opdrachten op locatie). Op zaterdag 29 juni is vervolgens de finaleavond en feestavond met prijsuitreiking. Geef je op vóór 10 juni 2019.
Dat kan het gemakkelijkste met het daarvoor bestemde formulier op
www.haoiboerkes.nl.
Wacht niet langer, doe gewoon mee en geef je meteen op !!

De

slag

om

Reusel

Op 3 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Reusel bevrijd werd. De
Heemkunde Werkgroep Reusel in nauwe samenwerking met het Oorlogs- en Verzetsmuseum De Bewogen Jaren zal daar op verschillende
manieren aandacht aan besteden. Dit zal resulteren in een herdenkingsweek met een tentoonstelling, een concert, lezingen en opvoeringen van de destijds enorm populaire revue 'En we duiken nie mér onder'
uit
1944/1945.
Voor deze revue, die bestaat uit toneel, zang en projectie zijn we naarstig op zoek naar OUDE ( uit of direct na de oorlog stammende) rekwisieten, waaronder kleding die destijds werd gedragen en vervoersmiddelen zoals houten kruiwagen(s) en houten, niet te grote karren.
Die vervoersmiddelen hebben we nodig om de vlucht te filmen die
vanuit Reusel naar Postel ging in de laatste dagen voor de bevrijding, (
al het rollend materiaal wat toen nog voorhanden was werd gebruikt)
en in overleg met u eventueel als "decoratie" op het "speelveld". Kleding willen we blijven gebruiken tijdens opname van de film en de revue, maar wordt nadien ook weer aan u terug bezorgd.
Uiteraard gaan wij u spullen met zorg behandelen en krijgt u van ons
een bewijs dat wij het van u mogen gebruiken.
Dus mocht u nog in het bezit zijn van het hierboven gevraagde, neem
dan contact met mij op.
Theo van de Voort (toneelmeester revue) 06 25 45 57 97

JVW
De voorbereidingen van Jeugdvakantiewerk Hooge
Mierde zijn weer in volle gang. Veel kinderen uit o.a.
Hooge Mierde en Hulsel hebben zich opgegeven om
een geweldige week te beleven. Jeugdvakantiewerk kan echter niet
doorgaan zonder enthousiaste vrijwilligers. Denk hierbij aan hulpleiding
(voor middelbare scholieren), groepsleiding (vanaf 16 jaar, ook parttime) en opbouwen van het decor. Ben jij beschikbaar tussen 1 en 10
augustus? Geef jezelf dan op via www.jvwhoogemierde.nl/vrijwilligers.
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HMVV/Hulsel J07
HMVV/Hulsel J08-1
Vessem/DEES J08-1
HMVV/Hulsel J09-1
RKDSV/EDN’56 J09-1
Gloria UC J010-2
HMVV/Hulsel J011-1
HMVV/Hulsel J012-1
HMVV/Hulsel J013-1
R’sport/HMVV/HuM013-1
R’sport/HMVV/Hu M013-2
Casteren/Netersel J015-1
HMVV/Hu/SDO’ J017-1
HMVV/Hul/SDO J017-2
SV Budel M017-1
HMVV/Hu/SDO J019-1
Waalre-1
HMVV-2
HMVV-3
HMVV-4
Zuiderburen-3
ZSC-4
Tongeren-5
HMVV/Hul/SDO J019-1
HMVV/Hulsel J012-1
HMVV-Da Rec
HMVV-7

trainen
SDO’39 J08-1
HMVV/Hulsel J08-2
DBS J09-2
HMVV/Hulsel J09-2
HMVV/Hulsel J010-1
RKVVO J011-6

10:00
10:00
10:00
10:00
09:45
09:30
11:15

HMVV/Hulsel J015-1
DESK J017-3

13:00
14:30

HMVV/Hul/R’Sp M017-1

Knegs/Steens J019-1
HMVV-1
Tongeren-1

15:00
14:30
14:30
12:00

Zuiderburen-4
HMVV-5
HMVV-6
HMVV-7
Dommelen J19-2
UNA J012-2
Casteren-Da
UNA-10

10:00
10:00
10:00
10:00
19:30
19:30
20:00
20:00

Inwonersavond
De dorpsraad van Hooge Mierde nodigt alle inwoners uit voor de
dorpsavond op maandag 13 mei, die wordt gehouden in de Schakel,
aanvang 19.30 uur.
Het programma voor deze inwonersavond:
Ontvangst met koffie / thee.
- Opening door de voorzitter.
- Inleiding door de burgemeester.
- Presentatie "noodzaak en neveneffecten van bestrijdingsmiddelen";
we hebben hiervoor een onafhankelijke en deskundige spreker uitgenodigd.
- Tussenstand sociale woningbouw in Hooge Mierde met een in te vullen enquête.
PAUZE met een drankje en een hapje.
- Presentatie "dagbesteding op de Kailakkers".
- Informatie over het Nationaal Zorgfonds.
- Het realiseren van een beweegtuin en mozaïekbank.
- Rondvraag.
- Nawoord van de burgemeester.
Sluiting door de voorzitter.
Wij hopen op een grote opkomst, de dorpsraad.
As zondag "eten wat de
vooraf reserveren. 5091776

pot schaft" bij de Bijenkorf. Graag

VDV
Beste
VdV-leden,
Op dinsdag 14 mei gaan we fietsen naar de belevingstuin in Hilvarenbeek. Belevingstuinen zijn tuinen
die geestelijk en lichamelijk stimulerend werkt voor mensen. Onderzoek toont aan dat een groene omgeving een positieve bijdrage levert
aan de kwaliteit van het leven. Vertrek vanaf Het Myrthaplein om 18.30
uur
met
de
fiets.
Tot dan Het Bestuur

Het is weer tijd voor de tuin! , Plantenmarkt
Op zaterdag 11 mei a.s. zetten wij de bloementjes weer buiten!
Fleur uw tuin op met ons uitgebreide assortiment perkplanten en hangpotten.
Van 09.00 tot 15.00 uur staan wij bij MFA De Schakel voor u klaar met
perkplanten, hangpotten, potgrond en de mooiste Moederdag cadeaus.
De opbrengst komt volledig ten goede aan ons gemeenschapshuis.

KPJ

Beste
KPJ’ers,
Vrijdag 10 mei gaan we handboogschieten en BBQen bij de handboogvereniging de Taxandriërs Jullie
zijn welkom om 18:00u.. Geef je op voor maandag 6
mei
door
een
mailtje
te
sturen
naar
kpjhoogemierde@hotmail.com of bel/sms/app naar
Manon Lavrijsen, tel. 0651406831 Hopelijk allemaal tot dan!
Groetjes het bestuur.

Wandel-3-daagse DDW
De wandel-3-daagse van D.D.W. vindt dit jaar plaats op 12-13-14 juni.
Houd deze data vast vrij in je agenda. We zien jullie graag verschijnen!

Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en
plafonds. Ook voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

De Schakel
Aan alle inwoners van Hooge Mierde
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de
algemene jaarvergadering van Stichting De Schakel
Hooge Mierde, welke zal worden gehouden op donderdag 16 mei 2019.
Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1.
2.
3.
4.

Opening
Notulen jaarvergadering 2018.
Jaarcijfers 2018
Bestuursverkiezing.
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar is Bets van den Hout.
Margon Buylinckx is aftredend en niet herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich melden bij Willem van den Borne (06)
382 292 30.
5. Mededelingen
6. Rondvraag
7. Sluiting
Met vriendelijke groet
Bestuur Stichting De Schakel Hooge Mierde
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