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Dorpsbelangen  
Lieve kinderen uit Hooge Mierde. 
Sinterklaas wil jullie laten weten dat de intocht in 
Hooge Mierde niet kan doorgaan zoals andere jaren. 
Maar hij gaat jullie natuurlijk niet vergeten en zal op 
een speciale manier jullie verrassen op zondag 22 

november tussen 10 en 12 uur in de ochtend. 
Zet deze datum alvast in jullie agenda. 
Meer informatie hierover volgt later in de Klepper. 
Dit alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 
Vanwege deze coronamaatregelen is er dit jaar geen enveloppenactie 
vanuit Dorpsbelangen 

 
  Oud ijzer 
Zaterdag 7 november 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 zater-
dagochtend aan de weg te leggen ivm  kapers op de kust.  
Vriendelijk verzoeken wij U om geen koelkasten,diepvriezen, wasma-
chines of drogers in te leveren, dit behoort niet meer tot oud ijzer!  
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 inleve-
ren bij A.Smolders Hoolstraat 3  
 
 

VDV 
Beste VdV leden, dinsdag 17 november, fietsen naar 
Markt 66, gaat niet door vanwege corona.  
Het bestuur 

 Oud izjer“ 

  

mailto:deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl


  Zorg en welzijn. 

In deze onzekere tijd moeten we goed voor elkaar zorgen en aandacht 
hebben voor elkaar.  Velen willen heel graag helpen, terwijl anderen 
het heel lastig vinden om hulp te vragen.De website 
www.vanenvoorelkaar.nl helpt om vraag en aanbod op een eenvoudi-
ge en veilige manier binnen de gemeente Reusel de Mierden te mat-
chen. Als je liever persoonlijk telefonisch contact wenst voor een vraag 
of een praatje, kan dat natuurlijk ook. 
Tel:  06-18059046   of 06-36293139  
 www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl www.vanenvoorelkaar.nl 
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl 

 
 

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 
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