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Intocht Sinterklaas 2021  

 

Naar aanleiding van de persconferentie  van vrijdag 12 no-
vember 2021 hierbij een update voor de Sinterklaasintocht op 

zondag 21 november 2021: 

• De intocht vanaf het Myrthaplein om 10.30 uur gaat normaal 
door. 

• De voorstelling in de Schakel gaat door voor alle kinderen t/m 
groep 5 van de basisschool. 

• We verzoeken met klem om per gezin met EEN ouder of ver-
zorger te komen. 

• Iedereen van 18 jaar en ouder dient een geldige QR code te 
kunnen tonen bij binnenkomst van de Schakel. 

• In de Schakel heeft iedereen een vaste zitplaats. 
• Kinderen uit groep 6-7-8 kunnen na de optocht en snoepzak 

ophalen en gaan daarna naar huis. 
• Wij verzoeken met klem om zo veel mogelijk 1,5 meter afstand 

van elkaar te houden (vandaar ook de vraag om met één vol-
wassene per gezin te komen). 

• Binnen is het dragen van mondkapjes niet verplicht. 
Wij doen er alles aan om dit kinderfeest voor de Hooge Mierdse 
kinderen zo normaal mogelijk te laten verlopen binnen de hui-
dige richtlijnen van het RIVM. 

Wij wensen iedereen een enorme fijne Sinterklaastijd. 

 
Met vriendelijke groet, Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde. 
 

 Oud izjer“ 
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VDV 
Beste VdV leden,  
Het kerstdiner op 14 december kan helaas niet door-
gaan ivm corona.   
Het bestuur 

 

‼️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 
 
Afdeling D66 van Reusel-De Mierden  inspraakavonden gewijzigd. 
De aangekondigde inspraakavonden op de eerder aangegeven momen-
ten kunnen niet doorgaan i.v.m. de nieuwe Coronamaatregelen. 
Ze zijn, met in acht neming van de basismaatregelen, verplaatst naar: 
25 november in Lage Mierde, De Ster, aanvang 16.30  
2 december in Hooge Mierde, De Schakel, aanvang 16.30 
U bent van harte uitgenodigd uw wensen en standpunten t.a.v. de ge-
meentelijke politiek met ons te delen. 

 

 Lerifas 
I.v.m. nieuwe Corona regels  is het kermismuseum geannuleerd. 
Het bestuur. 

 


