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Dorpsbelangen  
Zondag 18 oktober  tussen 13.00 en 16.00 u is de 
Kruisbergkapel open. Wilt U er even uit kom te voet 
fiets of anders met de auto om hier een kaarsje op te 
steken. Dit jaar is er geen Mariaviering. De open ruim-
te, in de kapel enkel per bubbel binnen en buiten af-

stand bewaren mogen we aannemen dat deze openstelling op een veili-
ge manier kan plaatsvinden. 
 

  Goud in 2020 
Dit jaar hebben we een ongekend hoog aantal gouden bruidsparen in 
Hooge Mierde. Tot vandaag waren dit al 5 bruidsparen. 
Zeer jammer dat deze door de corona toestanden zij niet in staat zijn 
geweest om ook echt te feesten met familie vrienden en bekenden. 
Alles moest op kleine schaal en op gepaste afstand. Dorpsbelangen 
heeft namens de Hoogemierdse gemeenschap deze gouden bruidspa-
ren een aandenken  geschonken zijnde,  het beeldje van de boer met 
melkkan.  Dit is een kleine versie van het beeld wat op het Myrthaplein 
staat. De bruidsparen zijn,  
 
        Jos en Lisette, Roijmans- Molenberghs      17 april 
        Jos en Netty Teurlings – Willems     1 mei 
        Jac en Marga Rens-Lavrijsen    22 mei 
        Jos en Truus Wouters Lavrijsen          30 juni 
        Jan en Riek Van Gisbergen – Dirkx   22 juli 
 
Gouden paren van harte proficiat. 
Mochten wij iemand vergeten zijn laat het ons dan even weten. 

 

 Oud izjer“ 
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   C.V. De Haoiboerkes    

   Van 5 tot 25 oktober kunnen leden van de  
   Rabobank weer hun 5 stemmen uitbrengen in 
   het kader van Rabobank Clubsupport. Voor 
   iedere stem schenkt de Rabobank geld aan de 
   vereniging waarop gestemd wordt. 
Het hoeft geen betoog dat de huidige coronabeperkingen ook voor 
verenigingen nadelig uitpakken. Iedere vereniging kan een extra centje 
dus héél goed gebruiken. Door  te stemmen via Rabobank Clubsupport 
kunt u de verenigingen van uw keuze dus steunen. Het kost u niets 
meer dan de moeite. 
Het stemmen gaat dit jaar wel anders dan anders. U krijgt geen brief 
meer van de bank met een stemcode. U moet uw stem(men) uitbren-
gen via Rabobank Internetbankieren of via de Rabobank App. Als u 
daarop inlogt moet u naar “zelf regelen” en daarna naar “lidmaat-
schap”. Dan krijgt u een scherm waarop een knop zit voor “Rabobank 
Clubsupport”. Daarmee kunt u maximaal 5 stemmen uitbrengen. U 
kunt dus maximaal 5 verenigingen steunen. Maar u mag ook 2 stem-
men aan één vereniging geven. Om alle 5 de stemmen te geven, 
steunt u dus minimaal 3 verenigingen. 
In de app of via internet kan het zijn dat u uw lidmaatschap nog moet 
activeren (ondanks dat u al lang lid bent van de bank). In dat geval ziet 
u nog niet de knop van “clubsupport” en moet u dus eerst uw lidmaat-
schap activeren. 
Het lijkt moeilijk, maar het valt wel mee. En anders kunt u altijd een 
bekende vragen om u even te helpen. 
Belangrijk is dat u alle 5 uw stemmen uitbrengt, want daarmee helpt u 
enkele verenigingen aan extra geld.  
En na deze uitleg hopen wij dat u bij het uitbrengen van uw stemmen 
ook aan CV De Haoiboerkes zult willen denken. Alvast bedankt !!   

 
 

Lerifas 
Er kan tot 25 okt weer gestemd worden voor de club-
actie van de Rabobank. Dus allemaal stemmen.   

 

 
 
 

  



Zorg en Welzijn Hooge Mierde doet dit jaar ook mee met Rabo Club-
Support! Door op ons te stemmen steun je ons financieel bij het onder-
houd van de AED’s en de scholing van de vrijwilligers, zodat ze be-
kwaam blijven en weten wat ze moeten doen bij ernstig hartfalen. 
Ga naar onderstaande website om je stem uit te brengen:  
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 

 

 

  De Guld Fietstocht gaat niet door 
Vanwege de extreme besmettingsgraad in onze omgeving hebben we 
moeten besluiten om de fietstocht te annuleren. Ook de weersvooruit-
zichten geven opnieuw een twijfelachtig beeld. Jammer voor Jeugdva-
kantiewerk, maar het is helaas niet anders. 
Tot volgend jaar dus, in betere tijden! En dan is JVW opnieuw ons be-
oogde goede doel. 
Gilde St. Joris  

 

  Bloembollenverkoop  
meer dan 300 soorten 
Wanneer : op zaterdag en zondag 10,11-18,19 oktober 
Waar : De Lusthoven 92 te 2370 Arendonk – België 
GRATIS : 5 MUSCARI per aankoopschijf van 6€ 
 
  

 



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 

 
 
 
 

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

 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 

 V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne 
 Voor alle stukadoorswerkzaamheden 

  Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde 
 Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048 
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