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Kaarten 
Er zijn weer kaartmiddagen waaraan u gratis kunt deelnemen en kans 
maakt op leuke prijzen. 

- 8  november in de Ster in Lage Mierde 
- 15 november in de Schakel in Hooge Mierde 
- 23 november in ’t Drieske in Hulsel 

De aanvang is steeds om 13.30 uur. Deelname is mogelijk voor zowel 
K.B.O.- en niet K.B.O. leden uit de omgeving. 
  K.B.O.’s HoLaHu 

 

 

  ‼️Bericht vanuit de KPJ ‼️  
 
Beste leden, ouders/verzorgers en andere dorpsgenoten,  
Enkele weken geleden is er berichtgeving geweest waarin is vermeld dat 
de KPJ zou stoppen. We leken hiertoe genoodzaakt i.v.m. een tekort 
aan bestuursleden. Excuses voor de gebrekkige communicatie naar le-
den en hun ouders.  
Wij willen uiteraard de KPJ graag in Hooge Mierde behouden zodat er 
voor de jeugd tussen 12-16 jaar activiteiten georganiseerd worden.  
Daarom zijn wij opzoek naar nieuwe bestuursleden die met ons een 
doorstart willen maken. Jong of oud, leeftijd speelt bij ons geen rol. 
Wat komt hierbij kijken?  
- 5 vergaderingen per jaar. We verdelen dan de 8 activiteiten die we per 
jaar organiseren.  
- Daarnaast staan we elk jaar op de kermis.  
- Niet te vergeten: een gezellig bestuursuitstapje!  
Ben jij degene die het bestuur van de KPJ komt versterken? Neem dan 
contact op met Sven Spooren 0631525143 
 

 Oud izjer“ 
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   C.V. De Haoiboerkes 
     
    Op zaterdag 27 november start het   
    carnavalsseizoen 2022 !! We gaan er in ieder 
    geval vanuit dat er tegen die tijd geen  
    strengere coronamaatregelen gelden. 
Wat is er te doen? 
We gaan Prins Carnaval 2022 bekend maken. En ook de nieuwe Jeugd-
prins en Jeugdprinses worden dan bekend gemaakt. En dat verpakken 
we dan allemaal in een topavond. We hebben 3 tonpraoters uit het top-
segment weten te strikken: 

- Joep de Wildt 
- Erik Mulder 
- Peter van der Maas. 

Alle drie tonpraoters die meededen aan Brabantse Kampioenschappen 
en toonaangevende toernooien zoals het Keiebeiterstoernooi. Joep de 
Wildt heeft het Keiebeiterstoernooi in 2020 zelfs nog gewonnen! 
De prinsbekendmaking zal als altijd ook zeer ludiek zijn. 
En dan is er ook nog supergezellige muziek van onze DJ Christian, die 
er zeker een feest van zal maken. 
 
Wanneer en waar? 
Natuurlijk in ons eigen feestpaleis MFA De Schakel. Op zaterdag 27 no-
vember. En omdat we vanwege de geldende coronamaatregelen al om 
24.00 uur moeten stoppen, beginnen we al om 19.00 uur !! 
 
En verder? 
Er zal deze avond zeker een corona QR-code check plaatsvinden. Dus 
die moet je hebben, anders kom je niet binnen. 
En het is handig als je een toegangskaartje hebt. Die zijn in voorverkoop 
verkrijgbaar voor € 7,50. Als je wacht tot 27 november dan kost een 
kaartje aan de kassa € 10,00.  
Bijna voor niks voor zo’n topavond. 
Heb jij er ook zoveel zin in om weer eens ouwerwets te genieten, te 
lachen, te buurten en te feesten? Wij wel en wij hopen jullie ook. Laten 
we De Schakel nog maar eens flink vullen met vrolijk publiek. 
 
 
 



 

Katholieke Bond van Ouderen  
Op donderdag 11 november beginnen we met crea-
tieve middagen. We gaan handwerken, knutselen e.d.. 
Samen kunnen we elkaar helpen als we problemen 
hebben met patronen bij het breien, haken, borduren. 
Samen kunnen we ideeën op doen met kaarten ma-
ken. Samen kunnen we de mooiste kerststukjes ma-

ken. Ook willen we een mogelijkheid creëren om kleine reparaties voor 
mensen uit Hooge Mierde uit te gaan voeren. De middagen beginnen 
telkens om 13.30 uur en we hopen veel leden te mogen begroeten. 
Bestuur K.B.O. 

 
 
 

  

       

  

 
 

 

       

   
 

  
       

  

 
 

 

  

  

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

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

 Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort. 
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL. 
Openingstijden:  ma t/m vrij   wo  t/m vrijdag    zaterdag    Telefoon 
Hooge Mierde   8.30 -13.00u          8.00 – 16.00u 013-5091466 
Hapert   8.30 -18.00u                        8.00 – 16.00u 0497-338962 
Lage Mierde  8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466  
 

 

 

 



Zanggroep NOVA presenteert nieuwe revue 'TOP2021'  
 
In het weekend van 19, 20 en 21 november zal zanggroep Nova weer 
een fantastische show vol zang, dans en entertainment opvoeren in De 
Schakel te Hooge Mierde. De show getiteld 'TOP2021' staat volledig in 
het teken van de TOP2000 en zit vol bekende nummers van artiesten 
als Queen, Michael Jackson, ABBA, Bløf, Marco Borsato en meer. De 
nummers zijn in een uniek Nova-jasje gestoken en worden muzikaal be-
geleid door een fenomenale live band. Kortom: een show voor jong en 
oud die je zeker niet wilt missen! 
Voorprogramma en aanvang 
Het voorprogramma van onze shows zal op vrijdag (19:30 uur) en zon-
dag (13:30 uur) verzorgd worden door de swingende, negenkoppige 
band BLEND. Op zaterdag (19:30 uur) zal de band Vernice in het voor-
programma spelen met hun prachtige meerstemmige, akoestische mu-
ziek. 
De aanvang van de shows is op vrijdag en zaterdag 20:00 uur en op 
zondag spelen we een matineevoorstelling om 14:00 uur. Kaartjes zijn 
te reserveren via WhatsApp (06-20570991) of mail (reserveren@nova-
music.nl) of door te bellen op maandag en dinsdag tussen 18:00 en 
20:00 uur. 
 
Wij hopen jullie natuurlijk te zien bij een van onze shows en jullie na 
lange tijd weer eens te mogen voorzien van een avondje livemuziek. Ui-
teraard hanteren wij tijdens onze voorstellingen de op dat moment gel-
dende maatregelen omtrent COVID-19 zoals voorgeschreven door het 
RIVM. 

 
 

  

       

  
 

 

 
 

  

       
  

 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 

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

mailto:reserveren@nova-music.nl
mailto:reserveren@nova-music.nl

