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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 
 

  DDW speelt zaalfinale! 
DDW heeft zich na ruim 20 jaar opnieuw geplaatst voor de zaalfinale van 
het vrouwenkorfbal! Een aantal jaren geleden zat DDW er ook al kort bij, 
maar toen werd de finale niet gespeeld in verband met corona. 
In een 'best of three' werd in de afgelopen week Be Quick uit Nuland 
verslagen; er moest wel een derde wedstrijd aan te pas komen, dus de 
spanning was om te snijden. Na een fantastische wedstrijd werd er ge-
wonnen, dus de ontlading was enorm. Nu maken de speelsters zich op 
voor de finale die gespeeld wordt tegen Rosolo; deze wordt zondag 24 
april om 15.30 uur gespeeld in Eindhoven (sporthal Vijfkamplaan). Een 
wedstrijd die altijd garant staat voor veel spanning en sensatie. We gaan 
met een grote delegatie vanuit Hooge Mierde richting Eindhoven; dus 
sluit je aan in het blauw-wit en dan hopen we de titel mee naar Mierd te 
brengen!! Voor kaartjes kan contact opgenomen worden met Hanneke 
Stokkermans, 06-57 53 77 87. 

 Oud izjer“ 
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Elke eerste zaterdag van de maand wordt in Hooge Mierde het oud pa-
pier opgehaald. Dit wordt gedaan door leden van onze muziekvereni-
ging. We merken dat het papier de laatste tijd veel ongebundeld aange-
boden wordt.   
We willen je vragen om met het volgende rekening te houden: 
Als het niet nodig is lever het papier niet aan in losse dozen. Misschien 
hebben de buren nog wat ruimte in hun kliko!  
Als dozen of dozen met los papier toch afzonderlijk moeten worden aan-
geboden, wat  natuurlijk niet altijd te voorkomen is, zorg er dan voor dat 
dit alles snel en op eenvoudige wijze kan worden geladen. Je kunt de 
doos bijvoorbeeld op de container zetten, zodat de ophaler het niet van 
de grond op hoeft te pakken.  
Het gewicht van dozen moet door één persoon te tillen zijn en in de wa-
gen te gooien zijn. Het is niet de bedoeling dat deze met moeite door 2 
personen in de papierwagen moeten worden gegooid of eerst gedeelte-
lijk moeten worden leeggehaald alvorens dit mogelijk is.  
Bij regenachtig weer geen dozen met papier de hele nacht buiten laten 
staan. De kans dat de dozen uit elkaar vallen is groter en moet alles met 
de hand weer worden verzameld.  
We hopen dat je begrip heb voor deze genoemde punten zodat wij je 
deze service kunnen blijven bieden en met plezier deze maandelijkse 
ronde door Hooge Mierde maken.  
Bestuur en leden muziekvereniging Sirena 
 

  Verloren, 
tijdens een fietstocht door Hooge Mierde  richting Prins Hendriklaan op 
1e paasdag een dubbele fietstas.  06-24329853 

 


