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Dorpsbelangen  
Koningsdag 2022 Hooge Mierde 
Op woensdag 27 april vieren we koningsdag op het 
Gildeveld aan de St. Corneliusstraat. Bij slecht weer 
wijken we uit naar de Schakel. 
Alle kinderen t/m groep 8 , ouders, opa’s en oma’s zijn 

welkom vanaf 9.45 uur, zodat we samen met Harmonie Sirena  
het Wilhelmus kunnen zingen voor de koning zijn verjaardag. 
Om 10:00 uur starten de spelletjes, dit duurt tot ongeveer 12:00 uur. 
Alle kinderen met een versierde fiets of iets dergelijks krijgen na afloop 
een verrassing. Ook is er een prijs te winnen voor de mooist versierde 
fiets. We hopen op een hele gezellige ochtend met z’n allen. 
Groetjes Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde 

Boekenruilpunt: Voor elk wat wils 

In het boekenruilpunt in de Schakel staan veel goede boe-

ken op je te wachten. De spelregels zijn simpel. Je mag per keer maxi-

maal twee boeken gratis meenemen. Na lezing de boeken weer inleve-

ren. Kom eens kijken in het boekenruilpunt. Je zult zien dat de uitge-

breide 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  

 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 mountainbikers en estafettelo-
pers 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, nemen deel aan de tocht. Johnnie 
doet dat als lid van de Woeste Heitrappers. De deelnemers hebben de 
afgelopen maanden enorm hard getraind 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.  

 
 

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. Opgeven 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. 
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