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Jaaroverzicht 2021 

Uiteraard willen we ook in de nieuwe uitgave weer niemand vergeten. 
Daarbij hebben we even ieders hulp nodig. Wie ontbreekt er volgens jou 
in de onderstaande lijstjes? Denk niet: dat zal die familie zelf wel 
doorgeven. Misschien lezen ze dit bericht niet. Elke tip is welkom. Liever 
eentje dubbel dan dat er straks iemand zou ontbreken. Graag even 
mailen naar j.vangisbergen1@chello.nl of bellen naar 06 1855 9147. 
De volgende geboortes hebben we gevonden: Juul in de Smidsstr, Raf 
Garstbocht, Fin Maasakker, Romeé Poppelsedijk, Lisa de Luther, Teun 
TvdBornestr, Nine Smidsstr, Lieke TvdBornestr, Sef Averbodeln, Driek 
Kerkakkers, Lune Kuilenrode, Jason Hulsbossen, Roef Smidsstr, Jimi 
Smidsstr, Vik Leendestr, Millie Leendestr, Mats Averbodeln, Sil Hoogstr, 
Tessa Maasakkers, Noa Garstbocht, Roxy Bagijnenbocht, Lou Smidsstr, 
Nine Mae Poelshof, Jesse Poelshof, Leen Jansen Kuilenrode.  
Huwelijksjubilea: Jan en Miet Verstijnen, Hans en Betty Kruijsse, Kees 
en Jannie Dickens, Jos en Annie Lemmens, Huub en Nel Wouters, Wim 
en Trine de Vries, Jos en Truus van Gisbergen. 
Overledenen: Jan vd Borne, Tina v Gestel, Ans Antonius, Miet vd Voort, 
Bets Rossiau, Riek Meulenbroeks, Hans Verhorevoort, Frie Larmit, Nel-
leke Michiels, Niek Verbaandert, Ingrid v Nieuwburg, Harrie vd Borne, 
Ans vd Borne. 
Mist er dan nog iemand? Meld het alsjeblieft. 
 

  Beste VdV leden, 
Op dinsdag 10 mei gaan we het populaire spel jeu de boules spelen bij 
de Schakel onder begeleiding Jan Smolders. Aanvang 19.00 uur. Op-
geven voor 21 april toos.hermans@outlook.com. Op dinsdag 14 juni 
gaan we genieten van hapjes met medewerking van accordeonist Jan 
Raaijmakers op de Gagel 5. Aanvang 18.30 uur. 
Opgeven voor 21 april toos.hermans@outlook.com. 

 

 Oud izjer“ 
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 Vrijthof-Vrijthof Challenge door Hooge Mierde 
fietsers, wandelaars en hardlopers zetten hun beste beentje voor  
Zaterdag 23 april passeren de deelnemers aan de monstertocht Maas-
tricht-Hilvarenbeek Hooge Mierde.. De Vrijthof-Vrijthof Challenge begon 
drie jaar terug vanuit Hulsel/Diessen/Hilvarenbeek met het koppelen van 
een sportieve uitdaging aan een goed doel. Dat goede doel was geld 
bijeenbrengen om onderzoek naar kanker te bevorderen (Via het KWF) 
Al in de eerste editie, waar ook meerdere Hooge Mierdenaren aan deel-
namen, werd er ruim twee ton overgemaakt aan het KWF.. Naast de 
meer dan 1000 mountainbikers (die ruim 150 kilometer door bos en 
heide rijden) zijn er dit keer ook zo' n 130 wandelaars en dertig hardlo-
pers die de uitdaging aangaan. In elke groep zijn er veel dorpsgenoten, 
zo vormen de Dorpslopers een estafetteteam die de afstand in 1 dag 
afleggen en lopen de Dorpslopers-wandelaars de route in 2 dagen. De 
mountainbikers en estafettelopers passeren Hooge Mierde waar ze in 
de Luther bij Inge en Johnnie van Raak hun laatste pauzeplaats hebben. 
Saillant detail: ook Johnnie en vanuit Hilvarenbeek zijn zoon Ties, ne-
men deel aan de tocht. Johnnie doet dat als lid van de Woeste Heitrap-
pers. De deelnemers hebben de afgelopen maanden enorm hard ge-
traind om voorbereid te zijn voor deze zware tocht (fietsen voor 90% 
over onverhard terrein) maar wellicht is het voor alle lopers nog wel 
zwaarder dan voor de fietsers.  
Route:  De mountainbikers rijden na hun pauzeplaats aan de Luther 
verder richting Zwartven en gaan achter de Spartelvijver door richting 
het Hilvarenbeekse Vrijthof. De estafettelopers buigen aan het einde van 
de Luther af naar Lage Mierde waar ze de kortste route nemen. De wan-
delaars passeren Hooge Mierde niet. Zij lopen via Hulsel in de richting 
van d' n Bockenreyder, zij zijn aan te moedigen bij de pomp in Hulsel 
(Willibrordlaan) waar ze tussen 12.00 en 15.00 u passeren.Op de pau-
zeplaats aan de Luther worden de eerste deelnemers rond 13.00 u ver-
wacht en de laatsten rond 18.00 uur. Daar kunnen alle deelnemers ook 
aangemoedigd worden want elke steun onderweg zullen ze nodig heb-
ben. Op de website vrijthofvrijthof.nl zijn onder het kopje Deelnemers 
alle namen van de deelnemers op te zoeken. Je kunt daar ook zien wat 
ze aan sponsoring hebben bijgedragen en tevens kun je hen daar nog 
ondersteunen middels een (grote of kleine) sponsoring. Op deze website 
staat ook info over hoe je elke deelnemer live op de route kunt volgen 
(daarvoor moet je een app downloaden, zie de info op die website) 
Ook op de finish in Hilvarenbeek is iedereen welkom om de deelnemers 
mee over de streep te juichen.  

http://vrijthofvrijthof.nl/


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 

 
 


