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Dorpsbelangen  
Uitslag Koningsdag Lettertocht 2021 
Tussen Koningsdag en zaterdag 1 mei kleurde Hooge 
Mierde oranje tijdens de Koninklijke Lettertocht. De 
juiste oplossing van de 17 oranje kroontjes is: Hoera 
voor de koning. Maar liefst 117 kinderen stuurden deze 

oplossing in en zijn inmiddels blij gemaakt met een prijsje. 
De prijzen voor de drie origineelst versierde voertuigen zijn gewonnen 
door: 

1. Mayla van Loon 
2. Mart Joosten 
3. Joep Lavrijsen 

Bedankt voor het meedoen!  
 
 

Wie heeft er zin om mee te gaan biljarten bij Biljart-
club “Steeds Beter”? 
Biljartclub “Steeds Beter” is op zoek naar leden die graag willen biljarten 
als het wat betreft Corona-regels weer mogelijk is. We hebben de mo-
gelijkheid om mee gaan te biljarten met de recreanten, deze partijen 
worden gespeeld op donderdagmiddag. Ook op vrijdagavond en za-
terdagavond hebben we nog een plekje vrij. Dit betreft biljarten in com-
petitieverband bij De Kempische Biljartbond. Mocht u interesse hebben, 
horen wij het graag voor 1 juni. U kunt een reactie sturen naar 
bvsteedsbeter@live.nl  
Ook eventuele vragen kun je hier stellen. 

 Oud izjer“ 
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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 kijken in het boekenruilpunt. Je zult zien dat de uitgebreide collectie 

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 samenstelling 

van de collectie, en het reguleren van het aanbod, graag eerst contact 

opnemen met: Annie: 0135091443 Liesbeth: 0135092216  

Mierds Straattheater 19 september 2021. 
 
Op zondag 19 september 2021 word er wederom voor de 6e keer een 
Mierds Straattheaterfestival georganiseerd. Mireille (café de Bijenkorf), 
Kees (eethuis t Dorp), Jan (gemeenschapshuis de Schakel) en Guus 
van (eetcafé Den Hoek) hebben de handen ineen geslagen en gaan 
samen met zanggroep Ti Sento dit evenement voortaan  organiseren.  
Zonder twijfel word dit weer een gezellige sfeervolle middag waar we nu 
echt allemaal reikhalzend naar uitkijken.  Met alle caféhouders in de or-
ganisatie zijn er nu al diverse frisse ideeën ontstaan die deze middag 
een nieuwe kleur te gaan geven. Het hilarische Duo Vrolijk heeft zich al 
aangemeld en willen graag hun titel komen verdedigen.  Acts en 
sketchjes van groepjes of personen kunnen zich opgeven via Jos Jan-
sen van zanggroep Ti Sento.    Tel. 06-14383982 of mail naar 
josbram@upcmail.nl  
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