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Intocht Sinterklaas 2021 

Op zondag 21 november zal Sinterklaas weer in 
Hooge Mierde arriveren.  Om 10.30 uur (een half uur 

eerder dan andere jaren) vertrekken Drumband en Harmo-
nie Sirena vanaf het Myrthaplein om samen met alle kinderen, (ba-

sisschoolleeftijd) hun ouders en andere belangstellenden, Sinterklaas 
feestelijk af te halen in de St. Cornelisstraat. 
Dan gaan we via de Leendestraat, de Averbodelaan, de Rispenstraat en 
de Schoolstraat naar De Schakel, waar we een gezellige ochtend heb-
ben met Sint en zijn Pieten. Bij slecht weer komt de Sint rechtstreeks 
naar De Schakel, ouders en kinderen worden daar dan ook verwacht. 
Het belooft weer een super gezellige ochtend te worden, met een dans-
optreden speciaal voor Sinterklaas.Voor toegang in de Schakel houden 
we ons aan de dan geldende coronamaatregelen. Hierover meer bericht 
in de Klepper van volgende week. 

 
 

Lerifas 
Op zondag 21 november gaan we met de auto naar het 
Kermismuseum in Hilvarenbeek. Het museum is ook 
heel toegankelijk voor kinderen. We krijgen een rond-
leiding (van 14.00 tot ca 16.00 uur) met consumptie. 
Ook is er een lekkere traktatie voor de kinderen. 

Vertrek om 13.30 uur vanaf het Myrthaplein. Opgeven voor 15 november 
bij Sjaan Schoormans tel.5091449. Even doorgeven of er vervoer voor 
je geregeld moet worden. Deze activiteit kan alleen doorgang vinden bij 
minimaal 30 personen. 
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. 
NIET VERGETEN QR code en mondkapje mee te nemen. 
 

 Oud izjer“ 
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  Goede Doelen Week Reusel-De Mierden 
In oktober hebben we een Infoavond gehad over wat een Goede Doelen 
Week is en wat daar voor nodig is. Susan Scheepers Landelijk Coördi-
nator GoedeDoelenWeek heeft daar op die avond een uitleg over gege-
ven. Op deze avond waren verschillende coördinatoren van de Goede 
Doelen aanwezig. We hebben toen samen het besluit genomen om in 
2022 een Goede Doelen Week in de Gemeente Reusel-De Mierden te 
gaan organiseren. Om dit te kunnen regelen zijn we op zoek naar Be-
stuursleden en Werkgroepleden, die er samen met ons de schouders 
onder willen zetten.  
Bestuur bestaat uit 7 personen, waarvan 4 Kernleiders van elke dorp 1. 
Per Kern zoeken we 1 Kernleider en 3 werkgroepleden. 
 
Even uitleggen: Wat is een Goede Doelen Week? 
Een Goede Doelen Week (afgekort GDW) is 1 week in het jaar waarin 
alle goede doelen die ook in het landelijke collecterooster staan (dus 
geen plaatselijke) met zijn allen in samenwerking voor alle goede doelen 
tegelijk op pad gaan. De collectanten gaan dan met 2 tegelijk in hun 
toegewezen wijk enveloppen rondbrengen en op een afgesproken dag 
weer ophalen. In de envelop zit een A4 met daarop al de doelen die mee 
doen en daar kan men dan achter zetten welk bedrag men wil geven 
aan elk doel, of onderaan 1 bedrag voor allen invullen. Het geld gaat dan 
in een bijgeleverde envelop (of er is een eenmalige machtiging) en deze 
wordt dan opgehaald. Daarna begint het tellen en verdelen onder de 
doelen. Groot voordeel is dat er op dit moment een groot collectanten-
tekort is en daardoor niet overal gelopen kan worden, met de GDW wel. 
En natuurlijk hoeven maar een keer de deur open te maken in plaats van 
het aantal keren dat er een goed doel komt met de collectebus. 
U begrijpt dat dit een hele klus is. Dit kunnen we niet alleen. Vandaar 
deze oproep. 
Heb je belangstelling reageer voor 25-11. Meld je aan via: gdwreusel-
demierden@hotmail.com 
 
In oprichting Goede Doelen Week Reusel-De Mierden, Carolien Maas 
en Nel Vinken. 
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  Nieuwe geluidsinstallatie in de Schakel. 
Het bestuur van de Schakel gaat altijd zuinig om met haar gebouw, in-
stallaties en middelen. De geluidsinstallatie in de grote zaal van de oude 
Schakel is tijdens de bouw in 2011 overgezet in de grote zaal van de 
nieuwe Schakel. Deze installatie was in 2021 ongeveer twintig jaar oud. 
De oude geluidsinstallatie was bij normaal gebruik nog redelijk. Bij voor-
stellingen waarbij zang en geluid de hoofdzaak zijn, was de installatie 
niet meer afdoende. De installatie miste klank-kleur en heeft een te klein 
bereik in de lage en hoge tonen. 
Verenigingen die zangvoorstellingen organiseerden, huurden zelf 
een geluidsinstallatie die wel aan hun eisen voldeed. Voor onze vereni-
gingen was dit een zeer grote kostenpost. Zij hebben het bestuur van de 
Schakel benadert met de vraag of wij de huidige geluidsinstallatie van 
de grote zaal kunnen vervangen of upgraden, zodat zij deze terugke-
rende kosten niet meer op zich hoeven te nemen. 
Na dit verzoek van de verenigingen hebben wij contact opgenomen met 
Lavrijsen Geluid en met hen gezocht naar wat voor de Schakel een ge-
paste oplossing zou zijn. Lavrijsen Geluid heeft voor zowel zanggroep 
Myrtha Musica (zangroep) als Nova (zanggroep) meerdere keren de ge-
luidstechniek voor haar rekening genomen bij voorstellingen van hen in 
de Schakel. 
Na een rondje langs de financiële velden, hebben we met behulp van 
het VSB fonds, het Oranje fonds en de gemeente, voldoende midde-
len opgehaald om de installatie daadwerkelijk te vervangen. 
In de maanden augustus t/m oktober zijn we met de uitvoering hiervan 
bezig geweest. 
Dank aan Lavrijsen Geluid, Technische Werken (Bert v.d. Hout) en van 
Herk Mechatronica (Ruud) voor hun inzet tijdens de uitvoering. 
Het resultaat is fantastisch! 
Komt allen dus optreden en/of luisteren! 

 

  Uitnodiging Inloop- Inspraakavonden D66 
De avonden vinden plaats op: 
 Woensdag 10 november in “De Kei” in Reusel 
 Donderdag 18 november in “De Schakel” in Hooge Mierde 
 Donderdag 25 november in “De Ster” in Lage Mierde 
De inloop is om 19.30, we starten om 20.00 en om 21.30 sluiten we af. 
U bent van harte uitgenodigd. 
     Het D66 team 



 Sirena meets Concordia Hilvarenbeek  
Yes we mogen weer! En we zijn het niet verleerd… Vol enthousiasme 
zijn we na de zomer weer begonnen met muziek maken. Na een lange 
tijd weinig te hebben gerepeteerd  kunnen we eindelijk weer naar een 
aantal concerten toewerken. Ons eerste optreden voor publiek staat ge-
pland op zondag 28 november. De harmonie van muziekvereniging Si-
rena verwelkomt hun collega-orkest van Koninklijke harmonie Concordia 
1839 uit Hilvarenbeek voor een muzikale middag in de Schakel in Hooge 
Mierde. Om 14.00 uur start harmonie Sirena met een gevarieerd pro-
gramma o.l.v.  dirigent Harold Lenssen. We spelen o.a. het bekende 
Eloise van zanger Barry Ryan en Chronicles of Narnia. Vervolgens is het 
de beurt aan harmonie Concordia o.l.v. dirigent Arno Schipdam. Ook zij  
bieden een mooi programma met o.a. de mars Froonacker’s Pride en 
Aladdin. We hopen u als muziekliefhebber op deze middag te mogen 
begroeten. Entree is gratis alleen op vertoon van de QR code in de Co-
ronaCheck app of een Coronatoegangsbewijs op papier. Evt. verder gel-
dende maatregelen van het RIVM zijn tevens van toepassing. 

 
Vrijwilligers voor vervoer gezocht 
Wij zijn op zoek naar mensen voor het vervoer van onze deelnemers 
aan de dagbesteding. De deelnemers komen onze kerkdorpen. Deze 
mensen worden 's-ochtends thuis opgehaald en naar de dagbesteding 
gebracht en in de middag weer van de dagbesteding naar huis gebracht. 
We zijn nog op zoek naar vervoer voor de woensdag- en vrijdagmiddag 
en voor donderdag in de ochtend en middag. 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 pro-
bleem. Dat lossen we onderling op. Voor meer informatie: tel.nr. 06-
30042999.  
 


