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Dorpsbelangen  
Lieve kinderen uit Hooge Mierde. 
Zondag 22 november zou Sinterklaas naar Hooge 
Mierde komen, maar door de coronaregels mogen we 
niet samenkomen in de Schakel. 
Jullie kunnen de Sint en zijn pieten gelukkig wel zien 

en wel vanuit jullie eigen huiskamer! Op zondag 22 november vanaf 
8.00 uur ’s ochtends kunnen jullie een film kijken. Houd 
www.dorpsbelangenhoogemierde.nl en Social Scools goed in de ga-
ten. Zorg ervoor dat je die ochtend rond de deur blijft, want de pieten 
komen nog iets lekkers bezorgen. Uiteraard op 1,5 meter afstand!! 
Wil je er zeker van zijn dat de piet je huisje niet voorbij rijdt, laat je ou-
ders/verzorgers dan even een appje sturen naar 0613210229. Vermeld 
daarbij jullie adres en met hoeveel kinderen jullie zijn. Helaas is er iets 
misgegaan met het mailadres sintinhoogemierde@hotmail.com. Dus 
mocht je je al hebben aangemeld zou je dat dan nog een keer willen 
doen d.m.v. een appje te sturen. Graag aanmelden voor 14 november 
 

  Gezocht 
Vanaf 15 nov liggen er zwerfstenen ( beschilderd) verstopt  in Hooge 
Mierde. Wie ze vindt mag ze houden of mag ze opnieuw laten zwer-
ven. Heb je er een gevonden dan kan je dit laten weten op Facebook. 
Kei tof, eventueel met foto. 
 Veel plezier. 
 

  Gratis af te halen 
Ca 50-80 m2 straatklinkers 8 cm dik.   Info 06-12927560  

 Oud izjer“ 
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  Carnavalsseizoen 

Beste Haoiboerkes, Hoaiboerinnekes en iedereen die Haoiboer gezind 
is, 11-11-11, de aftrap van het Carnavalsseizoen. Helaas verloopt deze 
aftrap anders dan we gewend zijn. Na overleg binnen onze vereniging, 
gezamenlijke horeca en overleg met buurgemeenten, gemeenteraad 
en veiligheidsregio’s, hebben we helaas moeten besluiten dat de activi-
teiten rond carnaval, zoals we deze van de afgelopen jaren gewend 
zijn in het Haoiboerenrijk, niet kunnen plaatsvinden. Omwille hiervan is 
ook besloten dat er geen nieuwe Prins en Adjudant zullen worden ver-
kozen. I.v.m. Jeugdprins en Jeugdprinses zijn we nog in overleg met 
de school of we hier toch nog een invulling aan kunnen geven (eventu-
eel met ook een rol in een alternatieve activiteit tijdens carnaval). 
Begin volgend jaar zullen we, samen met de gezamenlijke horeca, ver-
der bekijken welke alternatieven we kunnen bieden (er zijn al wat lu-
dieke ideeën in carnavalssfeer) , om carnaval toch niet onopgemerkt 
voorbij te laten gaan. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we dit 
communiceren. Uitganspunt hierbij is uiteraard een ieders veilig-
heid/gezondheid. 
Wij wensen iedereen in ieder geval een goede gezondheid!  
Voor vragen, opmerkingen of suggesties: Info@haoiboerkes.nl 
C.V. de Hoaiboerkes 

 
 

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg  

Alle ruimte voor troost 
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Rondweg 26 | 5531 AJ  | Bladel | T. 0497-383193 | 
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