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Dorpsbelangen  
Prijswinnaars Dorpsbelangen Doeboek  

Tijdens de meivakantie kon er gewerkt worden in het 
Dorpsbelangen Doeboek. Er werd in het dorp gezocht 
naar vlaggetjes, bijzondere huizen, en allerlei puzzels 
en kleurplaten zorgden voor plezier. 

 
De prijswinnaars van het doeboek zijn: 
1e plaats Pim en Luuk van den Borne 
2e plaats Lise Verdaasdonk en Lana Rens 
3e plaats De Homies (Indy, Liam, Finn en Lizz, v/d Hout-Michiels)  
 
De winnaars hebben inmiddels genoten van een lekkere prijs, met 
daarop hun originele teamfoto. 
 
Alle deelnemers bedankt voor het meedoen! 
 

  
Vervoer gezocht 

Wie zou er op woensdag, donderdag of vrijdag in de ochtend inwoners 
van onze kerkdorpen naar de dagbesteding in Hooge Mierde willen 
brengen en in de middag weer ophalen. 
Hier staat natuurlijk wat tegenover: onze waardering, gezelligheid, koffie, 
en een vergoeding. 
Bel voor informatie met: Ine Wintermans   06-30042999   

 

 Oud izjer“ 

  

mailto:deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl


Gevonden 
Op 8 juni jl. is er een sleutelbos met twee sleutels en een rode sleutel-
hanger gevonden op de Poppelsedijk in Hooge Mierde.  
Is deze mogelijk van u of heeft u enig idee wie de eigenaar is? Graag 
telefonisch contact via; 0610111852 
 

JVW 
 

Geef je op als vrijwilliger! 
De inschrijfavonden waren weer een succes, velen hebben zich opge-
geven voor JVW en daar zijn we blij mee! 
Om de week tot een succes te brengen zijn vrijwilligers hard nodig, geef 
je daarom op voor een van deze taken.  
Organisatie speldagen (maandag 23 aug, dinsdag 24 aug of donderdag 
26 aug) Bij interesse mag je contact opnemen met Anke  
Paridaans, 0652427498.  
Opbouwen terrein/decor (woensdag 18 aug t/m zondag 22 aug)  
Tent bewaken tussen 17.00u-20.00u (maandag 23 aug, dinsdag 24 aug 
of donderdag 26 aug) 
Groepsleiding (fulltime of parttime)  
Gastgezin (donderdag 26 aug) 
Workshopdag (woensdag 25 aug) 
Opgeven kan via de website www.jvwhoogemierde.nl. 
Wij hopen op veel hulp zodat we de Hooge Mierdse en Hulselse jeugd 
een mooie week kunnen bezorgen!   
 
Het bestuur 

 
 

  

       

  
 

 

 
 

  
       

  

 Cosec beveiliging en telecommunicatie 

Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging, 
toegangscontrole en telefonie. 
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013 

 

 

 Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v 
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en 
plafonds. Ook voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel 
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013  
 

 

http://www.jvwhoogemierde.nl/


 

  

       
  

 

 

 
NIEUW – Buitenschoolse opvang met pony’s in Hooge Mierde 
Op een mooie plek aan de rand van Hooge Mierde open ik op 6 septem-
ber 2021 mijn gastouderopvang met pony’s. Deze naschoolse opvang 
is voor meisjes vanaf groep 3. Sinds een paar jaar bezoeken wekelijks 
kinderen Kailakkers 2A om workshops en trainingen te volgen om soci-
aal vaardiger te worden met behulp van pony’s. Aangezien die kinderen 
regelmatig vragen wanneer zij weer mogen komen, kwam ik op het idee 
om een opvang te beginnen. Zo kunnen kinderen een hele middag ge-
nieten van het samenzijn met de pony’s. Is jullie dochter gek van dieren 
(en helemaal van paarden en pony’s) en van het buitenleven? Kom dan 
een keer kennismaken. Bezoek mijn website www.lereninzicht.nl om te 
lezen wanneer dat kan. Graag tot ziens. Renilde Vissers-Bersi. 
 
 
 

  

       

  

 
 

       

  
 

  

       
  

 

 V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne 
 Voor alle stukadoorswerkzaamheden 

  Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde 
 Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048 
 

 Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV 
 Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-Utiliteitsbouw- 
 Machinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC 
 Hooge Mierde Tel:013-5091259  Fax:013-5092584 

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.lereninzicht.nl/
http://www.vissers-mengvoeders.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 of Liesbeth: 0135092216  

 
 
 
 

  

       

  
 

 
 

  

       

  
 

 

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg  

Alle ruimte voor troost 
Areven 4       | 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 |  

Rondweg 26 5531 AJ  Bladel  T. 0497-383193| www.berkenloonen.nl 

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

 Bert van den Hout 
 Technische werken 
 Kuilenrode 1 Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5092459 
 

http://www.berkenloonen.nl/

