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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.

Oud ijzer
Zaterdag 18 mei a.s. haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’” weer
oud ijzer op. We beginnen om 10 uur met ophalen. Wilt U het ijzer zelf
aan de weg leggen . Het is verstandig om het oud ijzer zaterdagochtend aan de weg te leggen ivm andere kapers op de kust.
Voor zwaar ijzer kunt U bellen naar A.Smolders tel.5091529 of W.v
Gestel tel.5091919. Tevens kunt U het hele jaar door oud ijzer inleveren bij A.Smolders Hoolstraat 3 Hooge Mierde

Jassen blijven hangen.
Tijdens carnaval zijn in de Schakel 3 mooie jongens winter jassen blijven hangen. Het is een donkerblauwe jas en twee zwarte jassen. Mis
je een jas kun je altijd even bellen naar 06-52692730
De jassen zijn in goede staat. Als de jassen binnen twee weken niet
zijn opgehaald gaan ze naar de kledingactie van Stichting Tess.

Katholieke Bond van Ouderen
Op 11 mei dansen in de Schakel,
Zaal open
19.15 u.
Sluiting
23.30 u.
entree
2€
muziek
DJ Pirke.

HMVV

11-05

12-05

Bergeijk J09-2
Wilhelmina Boys J017-2
Hmvv/Hulsel J17-2
HMVV/Hul/R’sp M017-1
HMVV/Hulsel J015-1
Sarto J013-3
RKDSV/EDN’56 J012-2
Bladella J011-5
HMVV/Hulsel J010-1
Bergeijk J09-1
HMVV/Hulsel J09-2
VOAB J08-2
HMVV/Hulsel J08-2
Hulsel J07-1
HMVV/Hulsel J07

HMVV/SDO’39/Hu J09-1
HMVV/SDO’39/Hu J017

14:45
14:45

Uno Animo M017-1
Acht 015-3
HMVV/Hulsel J013-1
HMVV/Hulsel J012-1
HMVV/Hulsel J011-1
SDO’39 J010-1
HMVV/Hulsl J09-1
Hapert J09-2
HMVV/Hulsel J08-1
R’sport/Cotrans J08-2
Apert J07-2
Trainen

11:30
13:00
10:00
11:00
09:30
11:15
09:30
10:00
09:00
10:00
10:00
10;00

ZSC-1
De Valk-2
HMVV-3
Knegselse Bouys-3
HMVV-5
HMVV-6
HMVV-7

HMVV-1
HMVV-2

14:30
12:00

HMVV-4
RKVVO-8
Hoogeloon-4
Netersel-3

13:00
12:15
10:00
10:00

Hoogtepunten Jubileum KBO Senioren 50+
Wil je nog eens terug kijken naar onze festiviteiten, dit is mogelijk in de
vorm van twee films. Er is een film van het Jubileumfeest op 30 maart
en van de Bonte Avond op 5 april. De kosten zijn € 5,00 per DVD
Opgeven voor 15 mei bij Sjaan Spooren.
Mobielnr: 06-10532480
E-mail: spoorenpum@hotmail.com

Van de Dorpsraad
Aan de inwoners van Hooge Mierde. Met de klepper van deze week
wordt ook een enquête verspreid voor mensen die nu of in de toekomst in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning. Deze
woningen die levensbestendig gebouwd worden zijn ook geschikt
voor mensen met een handicap. Het is van groot belang om deze enquête in te vullen en in de brievenbus van H. Horvers, Smidsstraat 2
5095EG Hooge Mierde. (Secretaris Dorpsraad Hooge Mierde)
Het aantal enquêtes ingevuld door personen die aan alle inschrijving
criteria; hieronder vermeld voldoen; maakt of het project doorgang
vindt. Als u mogelijk in uw omgeving inwoners van Hooge Mierde kent
die wel belangstelling hebben maar zich nog niet gemeld hebben attendeert u ze dan op deze e-mail of op de dorpsavond van 19 mei
waar deze uitleg ook nog gegeven wordt. We zijn nu bij de stappen “B”
en “C” uit de onderzoeksfase.
Onderzoeksfase:
A - Prestatieafspraken gemeente Reusel de Mierde (RDM) en Woningstichting de Zaligheden
(WSZ), onderzoeken uitbreiding sociale huurwoningen Hooge Mierde.
B - Enquête Dorpsraad Hooge Mierde (DHM).
C -Resultaten enquête bespreken (Dhm/RDM/WSZ).
D - ‘Go’ of ‘No go’ toevoegen sociale huurwoningen Hooge Mierde.
Voorbereidingsfase – realisatiefase – overdrachtsfase huurders:
E - Bij een ‘Go’ … WSZ gaat de plannen in goed overleg DHM en
RDM verder uitwerken.
F - Dorpsavond: WSZ gaat in een volgende dorpsavond ( einde dit
jaar) het dorp informeren over inschrijving(1),
G - huurprijs(2), toewijzing(3), inkomensgrenzen huurtoeslagontvangers(4) en tevens gaat WSZ
haar realisatieplannen presenteren. Maar eerst de onderzoeksfase
afronden.
De inschrijving
1. Inschrijving:
- Wil je bij WSZ een woning huren, dan moet u zijn ingeschreven als
woningzoekende bij WSZ. (Woning Stichting Zaligheden)
- U moet 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige

verblijfsvergunning hebben.
- Inschrijving kost eenmalig 25,-.
2. Huurprijs:
- Maximale huurprijs per woning € 607,46 / mnd. (2019)
3. Toewijzing:
- Toewijzen op basis van inschrijvingstijd mits men voldoet aan de inkomensgrenzen.
4. Inkomensgrenzen huurtoeslagontvangers:
- Maximaal inkomen (2019)
o 1 persoon maximaal inkomen € 22.700,- / jaar.
o 2 personen maximaal inkomen € 30.825,- / jaar.
Als u vragen heeft stel ze gerust!
Met vriendelijke groet,
Dorpsraad Hooge Mierde
secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl

Heeft U een rat gezien misschien?
Wij verzoeken iedereen de gemeente te bellen zodra je een rat ziet.
Het is anders niet te bestrijden.Het ratten probleem kan zo niet opgelost worden met hier en daar een melding. Als iedereen het meld dan
wordt het voor de gemeente duidelijk dat het in Hooge Mierde echt een
groot ratten probleem is.

Inlevering landbouwfolies
U kunt inleveren: bezemschone landbouwfolie, stretchfolie van balen
hooi- en kuilvoer, kunstmestzakken en mengvoederzakken tegen bijbetaling van Eur 50,- p/ton. Svp gescheiden aanleveren in handzame
pakketten gebundeld met plastic en ontdaan van kluiten aarde en stenen. Vrijdag 7 juni 2019 tussen 08:00 uur en 15:00 uur. Broeckx Plastic Recycling Notelstraat 47, 5085 ET, Esbeek, tel 013-5169214.

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
Rondweg 26 | 5531 AJ | Bladel | T. 0497-383193 | www.berkenloonen.nl
Areven 4
| 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 | info@berkenloonen.nl

MUSEUM IN
BEWEGING
Hooge Mierde, zondag
19 mei van 11:00 tot
17:00 uur.
Het zuiden van Nederland werd 75 jaar geleden bevrijd. Dat wordt dit
jaar uitgebreid gevierd, beginnend met de themadag Museum in Beweging. U bent op zondag 19 mei van harte welkom in het centrum van
Hooge Mierde. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds.
Museum “De bewogen Jaren 1939-1950” organiseert samen met enkele leden van de vereniging Wheels een themadag met re-enactment,
historische voertuigen, zend- ontvangers, een noodverbandplaats, andere bezienswaardigheden en een Fly By van een Piper Cup die de
“Vliegende Hollander” zal droppen. Er zijn enkele “Gouden” Vliegende
Hollanders waarmee kinderen een prijs winnen.
Re-enactmentvereniging Infanterie X KNIL is in historische uniformen,
wapens en uitrustingen aanwezig in de dorpskern. Zij laten u zien wat
het betekende om als militair opgeleid te worden in het vechten met
geweer en klewang, om daarna ingezet te worden in een tropisch land
waar vele bendes en militaire organisaties probeerden te overheersen.
De mannen van voormalig Nederlands-Indië waren in 1942 als militair
krijgsgevangen genomen door het Japanse leger en veelal ingezet aan
spoorwegen en in kolenmijnen. Na de Japanse capitulatie kwamen ze
opnieuw onder de wapenen als KNIL militairen.
Militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden opgesteld
rondom het museum en het Myrthaplein. Met jeeps kan een parcours
worden afgelegd .
In het historische koetshuis van de voormalige pastorie van Hooge
Mierde is een historische hulppost ingericht met veel originele materialen uit de oorlogsjaren waarmee gewonde militairen werden gered.
De Kempische Amateur Radiogroep K.A.R. verzorgt een zend- ontvangpost met oa. een zend-ontvanger uit een Lancaster in bedrijf en
een aantal exemplaren uit de oorlogsjaren. Dit geheel in bedrijf met
een uitgebreide toelichting.
Er is een informatiestand van het museum “De Bewogen Jaren” en er
is een kofferbakverkoop van oude militaire uniformen, uitrustingen etc.

Het evenement is gratis te bezoeken, het museum is deze dag geopend voor de gereduceerde toegangsprijs van 2 euro p.p.
Voor meer info kunt u terecht bij het museum.
Tot ziens op zondag 19 mei: Museum: “De bewogen jaren 1939-1950”,
Floreffetraat 1, 5095 AV Hooge Mierde.
www.museumdebewogenjaren.nl

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

