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Dorpsbelangen  
Zondag 22 mei a.s. is  de openstelling van de Kruis-
bergkapel met om 11.00 u een Mariaviering. 

 

 
  

  Koor Sint Clemens Reusel 
Heeft u zich altijd al aan willen sluiten bij een goed koor? 
Wij houden een open repetitie op dinsdagavond 10 mei tussen 20.00 uur 
en 21.00 uur.  Na alle quarantaines zijn veel mensen bezig hun leven 
opnieuw in te delen met bezigheden waar ze echt blij van worden. Cre-
ativiteit wordt daarbij vaak genoemd.  
Bij ons kan dat! Gemengd Koor Sint Clemens repeteert wekelijks op 
dinsdagavond tussen 19.30 uur en 21.30 uur. Kwaliteit staat hoog in het 
vaandel, gelukkig is dat goed te combineren met gezelligheid.  
 
Er wordt constant gewerkt aan nieuwe muziek, die op korte termijn in de 
zondagsmis (tweede en vierde zondag van de maand) ten gehore wordt 
gebracht. We hebben daarom snel resultaat van onze inspanningen, wat 
heel fijn is. Tijdens feestdagen laten we graag de mooiste muziek horen. 
Aangezien er altijd veel kerkgangers zijn in de kerk van Reusel, hebben 
we dus vaak dankbaar publiek.  
Op dinsdag 10 mei is het open repetitie. Je bent van harte welkom om 
eens te komen luisteren, of meteen uit te proberen of zingen in het Cle-
menskoor iets voor je is. Tot dan!  
Voor meer informatie kun je mailen naar clemenskoor@gmail.com 
 
 

 Oud izjer“ 
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MFA de Schakel is op zoek naar een enthousiaste 

  BEHEERDER 20-24 uur  
MFA de Schakel vormt het hart van de gemeenschap 
Hooge Mierde. Hier vindt een groot deel van de lokale 
sociaal-culturele, maatschappelijke ontmoetingen en 
activiteiten plaats. MFA de Schakel biedt onderdak 
aan tal van verenigingen, instellingen en organisa-

ties. In deze functie ben je de spil van MFA de Schakel. Jij zorgt ervoor 
dat het gemeenschapshuis optimaal kan draaien. Als duizendpoot be-
waak jij het overzicht en ben je het aanspreekpunt voor alle gebruikers, 
vrijwilligers en leveranciers. Je begeleidt activiteiten en voert horeca-
werkzaamheden uit (inclusief kassa, voorraadbeheer en bestellingen). 
Voor licht administratieve taken draai jij je hand niet om. Jij zorgt ervoor 
dat alle ruimtes gebruiksklaar zijn voor de diverse evenementen en ver-
gaderingen. Daarnaast ligt bij bepaalde evenementen de regie in jouw 
handen. Jij bent:  

• Proactief • Communicatief • Sociaal en maatschappelijk betrokken • 

Gastvrij • Ondernemend • Flexibel • Digitaal vaardig Wat bieden wij jou? 
MFA de Schakel is een modern gemeenschapshuis met een grote di-
versiteit aan gebruiksmogelijkheden en faciliteiten. Deze worden veel-
vuldig gebruikt door de Hooge Mierdse verenigingen. De functie is zeer 
divers, geen dag is hetzelfde. Meedenken over de toekomst en nieuwe 
initiatieven worden zeer gewaardeerd, hier krijg je dan ook alle ruimte 
voor. Voor deze functie bieden wij een marktconform salaris, afhankelijk 
voor jouw kennis en ervaring. Ben je enthousiast en ga je graag aan de 
slag als beheerder MFA de Schakel? Solliciteer dan vóór 3 juni 2022 via 
info@schakelhm.nl. Stichting MFA de Schakel wordt geleid door een da-

gelijks bestuur. Zij zullen vertrouwelijk met uw sollicitatie omgaan.MFA 

de Schakel is op zoek naar een enthousiaste 
 

Katholieke Bond van Ouderen  
Beste KBO leden, 
Op donderdag  5 mei  is er weer een wandeltocht. 
Een wandeltocht voor gevorderden en voor begin-
ners.  Vertrek om 14.00 uur bij de Schakel. 

  

  



 

Katholieke Bond van Ouderen  
Op dinsdag 3 mei om 13.30 uur is het kienen in De 
Schakel. Iedereen is welkom. 
 

 
 
 

MTC De Bourgondiërs organiseert 11e toertocht. 
MTC de Bourgondiërs is een motorclub van een aantal enthousiaste mo-
torrijders uit Reusel / de Mierden, die jaarlijks zelf een aantal tochten 
rijden. Deze tochten vinden vooral plaats in de grensstreek Brabant / 
Limburg / België, maar ook enkele tochten voeren richting andere wind-
streken. Om dit enthousiasme te willen en te kunnen delen met collega 
motorrijders organiseert MTC de Bourgondiërs op zondag 5 juni 2022 
hun 11e  toertocht, waarbij inschrijving voor iedereen die interesse heeft, 
mogelijk is. 
De afgelopen 2 jaar kon onze tocht niet doorgaan vanwege corona be-
perkingen, maar we gaan er dit jaar van uit, dat de omstandigheden 
goed zijn, waardoor wij jullie weer in grote getale mogen ontmoeten bij 
de inschrijving van onze tocht.  
De tocht van 5 juni a.s. is ruim 200 km en vertrekt vanaf Eetcafé / Feest-
zaal  
De Klok  in Reusel.   
Route is verkrijgbaar op : 
- Garmin en TomTom 
- De rit is niet op rol verkrijgbaar. 
Vertrek vanaf : 8.30 – 12.00 uur 
Vertrekpunt :    Eetcafe / Feestzaal de Klok 
     Turnhoutseweg 32 
     5541 NZ Reusel   
Inschrijving :     Individueel € 6,00 
     Duo € 12,00 ( rijder + passagier ) 
     Incl. koffie / thee + broodje frikadel / kroket 
Deelname :    Eigen risico 
E-mail :            info@MTCdebourgondiers.nl 
Site :                www.mtcdebourgondiers.nl 
 
Tot ziens op 5 juni 2022. 
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De Schakel 

Op zaterdag 7 mei a.s. zetten wij de bloementjes 
weer buiten! Fleur uw tuin op met ons uitgebreide as-
sortiment perkplanten en hangpotten. Van 09.00 uur 
tot 15.00 uur staan wij bij De Schakel in Hooge 
Mierde voor u klaar met perkplanten, hangpotten, pot-

grond en de mooiste Moederdag cadeaus.  De opbrengst komt volledig 
ten goede aan ons gemeenschapshuis. 

Dorpsraad Hooge Mierde  
Beste inwoners van Hooge Mierde, 
Als voorzitter van de Dorpsraad Hooge Mierde wil ik graag 
om uw aandacht vragen. Als Dorpsraad zetten wij ons in 
voor het wel en wee van ons dorp, voor nu en in de toe-
komst.  
Om dit te bereiken werken wij samen met de andere 

Dorpsraden binnen onze gemeente. Ook hebben wij onlangs een Sa-
menwerking Overeenkomst afgesloten met de gemeente Reusel de 
Mierden. 
In deze overeenkomst staat onze gezamenlijke visie, onze rol en de sa-
menwerkingsafspraken beschreven. Kortom een goed instrument om 
ons motto “Samen Doen” binnen ons dorp vorm te geven. 
Echter dit kunnen wij niet alleen!! 
Als Dorpsraad zijn wij dringend op zoek naar mensen, vooral jongeren 
maar ook ouderen, die hier hun bijdrage aan willen leveren, zodat wij 
onze inspanningen en werkzaamheden meer en beter kunnen verdelen. 
Ons motto “Samen Doen”, wordt dan ook meer werkelijkheid!  
Heeft dit bericht je interesse gewekt of je nieuwsgierig gemaakt stuur 
dan een berichtje naar ons e-mailadres: secretaris@dorpsraadhooge-
mierde.nl  
Namens de Dorpsraad Hooge Mierde, 
Piet Wissink. 
 
 
 

  
       

  

 

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