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Dorpsraad Hooge Mierde  
Beste verenigingen van Hooge Mierde, 
Middels dit bericht willen we jullie nogmaals attenderen op 
het jubileum jaar van onze gemeente Reusel de Mierden. 
Dit jaar bestaat onze gemeente namelijk 25 jaar en dit wil-
len we met elkaar vieren binnen de vier kernen. Op grond 
hiervan heeft de gemeente de Dorpsraad HM gevraagd 

mee te willen denken over de inhoud van de activiteiten. Vanuit deze 
vraag hebben we als DR alle verenigingen medio november aange-
schreven en gevraagd om mee te willen denken op welke wijze we hier 
vorm aan kunnen geven. Een aantal hebben hier al op gereageerd, maar 
ook een aantal nog niet. Middels dit verzoek willen we de verenigingen 
die zich niet hebben aangemeld en toch willen deelnemen en meeden-
ken over de organisatie en inhoud van deze dag, bij deze nog de moge-
lijkheid bieden. 
Deze aanmelding kan dan nog tot maandag 14 februari middels een mail 
te sturen naar  secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl  
Hierna zullen we alle aangemelde verenigingen in de 2e helft van febru-
ari, voor een eerste bijeenkomst in maart uitnodigen. Dit zal vooral een 
eerste brainstormsessie zijn als start van de activiteiten. Dus denk alvast 
na wat belangrijke activiteiten kunnen zijn, waarbij we de totale gemeen-
schap, jong en oud, van Hooge Mierde mee kunnen bereiken en plezier 
kunnen doen. 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Hooge Mierde. 

  

 Oud izjer“ 

 

mailto:deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
mailto:secretaris@dorpsraadhoogemierde.nl


 

Grensdorpen.nl en evenementen 
Eén van de mooie onderdelen op het platform Grensdor-
pen.nl is de evenementenkalender. Eén kalender voor alle 
verenigingen. Hartstikke duidelijk.  
Gelukkig is het organiseren van evenementen weer toege-

staan en dat gebeurt ook weer. Mooi om te zien.  
Het is jammer als er meerdere evenementen op hetzelfde tijdstip plaats-
vinden. Daarom vragen we je om eerst even te kijken of de datum nog 
geschikt is en daarna het evenement zo snel mogelijk te plaatsen op 
Grensdorpen.nl.  
Heb je hier hulp bij nodig neem dan contact op met de buurtverbinders 
 
Bets van den Hout | Jan van Gisbergen | Toos van Gisbergen 

 

 
Dringend vrijwilligers voor vervoer gezocht 
Wij zijn op zoek naar mensen voor het vervoer van onze deelne-
mers aan de dagbesteding op de woensdag, donderdag of vrij-
dag. De deelnemers komen uit onze kerkdorpen van de ge-
meente Reusel-de Mierden. Deze mensen worden 's-ochtends 
thuis opgehaald en          ‘s-middags weer naar huis gebracht.  
Wilt u iets voor een ander betekenen en waardering krijgen voor 
wat u voor hen doet? Meldt u nu aan of kom eens op de koffie bij 
ons aan de Kailakkers 15 in Hooge Mierde. Hier staat natuurlijk 
ook een redelijke vergoeding tegenover. Mocht u op vakantie 
gaan of een keer niet kunnen dan is dat geen probleem. Dat los-
sen we onderling op. Voor meer informatie: tel.nr. 06-30042999.  
 
 

  

       

  

 

 

Vissers Mengvoeders 
Verkoop  diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs.  

Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl 
Open woensdag van 14.00-18.00u  en zaterdag van 9.00- 13.00 u 

.. 

 agrariërs . 

 
 

http://www.vissers-mengvoeders.nl/


C.V. De Haoiboerkes 
Beste Haoiboeren en Haoiboerinnekes,  
Carnaval in een andere vorm. We hadden gehoopt 
dat dit vorig jaar eenmalig was. Maar helaas kunnen 
we ook dit jaar geen carnaval vieren zoals we dat het 
liefst zouden doen. Maar niet getreurd, ook dit jaar 

vieren we carnaval!  
Wij hebben besloten om te doen, wat kan tijdens carnaval, en niet om 
de festiviteiten te verplaatsen. 
Momenteel zijn we druk bezig om een precieze invulling te geven aan 
de activiteiten tijdens carnaval.  
Hieronder het programma.  
LET OP: mochten de corona-regels nog wijzigen, dan zullen we her en 
der het programma aanpassen en meebewegen met de mogelijkheden. 
We houden jullie op de hoogte!  
Bij alle activiteiten geldt, dat we ons houden aan de op dat moment gel-
dende maatregelen. Dit wil zeggen,  dat QR-code verplicht zal zijn. 
Nadere informatie i.v.m. opgeven voor de diverse activiteiten zal ook nog 
bekend worden gemaakt. 
 
 
Zaterdag 26 Februari: Ut zit mee carnavalsfeest 
Een interactieve carnavalsquiz boordevol entertainment, de beste car-
navalsplaten, de lekkerste hapjes en een lekker drankje (18+) 
 
Zondag 27 Februari: Carnavaleske activiteit voor de hele familie! 
 
Maandag 28  Februari: Seniorenbrunch 
 
Tot slot: om het carnavals gevoel te laten leven, willen we vragen de 
Haoiboerkes vlag ook te hangen! 

 
 
 

  

       

  

 

 

 

 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  
 

 

 

 



 

Katholieke Bond van Ouderen  
Beste leden, 
In maart beginnen we op maandag van 10.45 uur tot 
12.15 uur in de Schakel weer met ( stoel ) yogalessen. 
Bijgaand stelt Brenda Kox zich voor als yogadocent 
voor KBO-senioren 50+ 
Tijdens mijn yogalessen neem ik je mee naar wat er 

zich afspeelt binnen in je lijf. Even naar helemaal niks. 
Alleen jij, jouw adem en de ontspannen bewegingen die je maakt. 
De Slim & Shape yoga die ik geef, maakt & houdt je fit, ontspannen en 
gezond. Ook mentaal. Voel je welkom! Graag tot dan, 
  Brenda Kox 
 
Als je denkt dat dit of stoelyoga iets voor je is dan kun je je nog opgeven 
voor 27 februari door te mailen naar secretaris@kbohoogemierde.nl  te 
bellen naar 013-5091909. Ook niet KBO-leden zijn van  harte welkom. 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur K.B.O. 

 
 

  

       

  

 

 
 

  

       

  

 

 

       

  

 Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf" 
 Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen 
 Tot ziens bij fam. Meulenbroeks 
 Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com 

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