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  Boekenruilpunt: Voor elk wat wils 
In het boekenruilpunt in de schakel staan veel goede boeken op je te 
wachten. De spelregels zijn simpel. Je mag per keer maximaal twee 
boeken gratis meenemen. Na lezing de boeken weer inleveren. kom 
eens kiijken in het boekenruilpunt. Je zult zien dat de uitgebreide col-
lectie voor elk wat wils biedt. Je kunt er terecht wanneer de schakel 
open is. Mocht je boeken hebben die recent en in goede staat zijn, dan 
kan het boekenruilpunt ze gebruiken,  om zicht te houden op de sa-
menstelling van de collectie, graag eerst contact opnemen met:            
Annie:  0135091443         of  Liesbeth: 0135092216  

 
Katholieke Bond van Ouderen  
Stemmen clubactie Rabobank. Leden van de K.B.O. 
Hooge Mierde  kunnen contact opnemen met het be-
stuur als men  problemen ondervindt bij het stemmen 
op K.B.O. Hooge Mierde. Denk er ook aan, als er 
binnen het gezin twee lid zijn van de Rabobank en er 

is maar een code ontvangen, er een tweede code aangevraagd kan 
worden bij de Rabobank.   Het bestuur 

 
 

Katholieke Bond van Ouderen  
Op dinsdag 6 oktober om 13.30 uur is het kienen in De 
Schakel. Iedereen is welkom. 
 
  

 

 

 

 Oud izjer“ 
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  Carnaval 2021 
Beste Haoiboerkes, Hoaiboerinnekes en iedereen die Haoiboer gezind 
is,  
Nu de zomervakantie achter de rug is, gaan we langzaam kijken naar 
Carnaval 2021. Omwille van de huidige corona situatie, zal de aanloop 
naar carnaval, alsook carnaval zelf niet zo zijn, zoals we dit gewend 
zijn. Momenteel zijn wij als carnavalsvereniging samen met de horeca 
aan het bekijken, hoe we een invulling kunnen geven aan carnaval. 
Wat mag, en kan er, met in achtneming van de op dat moment gelden-
de richtlijnen, waarbij uiteraard veiligheid en gezondheid van zowel 
organisatoren als deelnemers het uitgangspunt is. Voor ons is het, net 
zoals, een ieder van jullie, onzeker in welke vorm carnaval zal mo-
gen/kunnen worden gevierd. We hebben dan ook, samen met de hore-
ca, besloten, onze jaarlijkse jeugdprins, jeugdprinses en prins der 
Haoiboerenrijk-bekendmaking/tonpraat avond voorlopig uit te stellen. 
Mogelijk dat we dit op een later tijdstip een invulling gaan geven, wan-
neer we wat meer zicht hebben op carnaval. (we worden hierbij ook 
geïnformeerd door grotere carnavalsverenigingen en de veiligheidsre-
gio’s). 
Van zodra we meer duidelijkheid hierover hebben, zullen we dit via 
diverse media, communiceren.  
We begrijpen dat carnaval voor velen van jullie en ook de huidige 
groep 8 leerlingen die interesse hebben in het Jeugdprins en Jeugd-
prinses kandidaatschap gemengde gevoelens geeft en dat we niets 
liever willen dan carnaval vieren, zoals carnaval gevierd moet worden. 
We zullen dan ook trachten om leuke alternatieven te vinden om car-
naval toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan.  
Voor vragen, opmerkingen of suggesties: Info@haoiboerkes.nl 
   C.V. de Hoaiboerkes 

 
 

VDV Dinsdag 20 oktober gaat gezellig samenzijn 
niet door vanwege scherpere Corona maatregelen. 
Elke volgende activiteit gaan we apart bekijken en 
beslissen dan of deze wel of niet door kan gaan.  Het 
bestuur 
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Apotheek Servicepunt de Mierden 
opent  weer op 1 oktober 2020. 

Vanaf 1 oktober as. zijn wij weer geopend van 16.00 – 17.00u om uw 
bestelde geneesmiddelen op te halen. 
I.v.m. de Corona-richtlijnen is het volgende belangrijk: 

- Desinfecteer uw handen als u binnenstapt; wij hebben desinfec-

tiemiddel klaarstaan. 

- Volg de met pijlen aangegeven routing in het Servicepunt; u 

gaat bij de voordeur naar binnen en bij de achterdeur er uit. 

- Er zijn maximaal 3 personen in ons Servicepunt toegestaan; in-

dien er meer wachtenden zijn dienen deze buiten te wachten. 

Per gezin is het slechts aan 1 gezinslid toegestaan naar binnen 

te gaan. 

- Houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere bezoekers. Laat de 

aanwezige stoelen op hun plek staan. 

- Betalingen kunnen uitsluitend met een PIN-pas gedaan worden; 

contant geld wordt niet geaccepteerd. 

- Respecteer overige aanwijzingen van ons personeel. 

Daarnaast willen wij u wijzen op alternatieve manieren om uw ge-
neesmiddelen te verkrijgen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, 
laat het ons dan weten. U kunt dit ook melden aan de doktersassisten-
te of huisarts als u een recept krijgt of aanvraagt. 

- U kunt uw geneesmiddelen ophalen bij Apotheek Bladel óf Apo-

theek Reusel. 

Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30u 

Op zaterdagen, zondagen en feestdagen zijn wij gesloten en 

wordt u verwezen naar de Centrale Dienstapotheek in Eindho-

ven (bij het Catharina Ziekenhuis) 

- U kunt gebruik maken van onze 24-uurs service door gebruik te 

maken van de 24-uurs Afhaalautomaat in Bladel en Reusel; 

geef wel duidelijk aan waar u de geneesmiddelen wilt ophalen. 

- Wij kunnen uw geneesmiddelen laten bezorgen aan huis 

 
  



  "eten wat de pot schaft" 
As zondag is het "eten wat de pot schaft" wil je hierbij zijn, reserveer 
dan snel. Wij werken volgens de corona maatregelen.  
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Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg  

Alle ruimte voor troost 
Areven 4       | 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 |  

Rondweg 26 | 5531 AJ  | Bladel | T. 0497-383193 | 

www.berkenloonen.nl 

  
Een glazenwasserij waar aandacht en kwaliteit nog écht  

vanzelfsprekend is.  
Www.berkjans.nl  info@berkjans.nl   06-83379421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf" 
 Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen 
 Tot ziens bij fam. Meulenbroeks 
 Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com 

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