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Dorpsbelangen  

Openstelling van de Kruisbergkapel op 
zondag 22 mei 

Na 2 jaren stilte  kunnen we weer aankondigen dat op zondag 22 mei 
a.s. tussen 11.00 en 16.00 u de  openstelling van de Kruisbergkapel is , 
gelegen op de grens van Nederland en Belgie. 
Één keer  per jaar in de maand mei is de kapel toegankelijk en vindt er 
een Mariahulde plaats. Dit jaar  is de Mariaviering al om 11.00 u  onder 
muzikale begeleiding van zangkoor Ti Sento.  
U bent van harte welkom.   

Routebeschrijving:  
Vanuit centrum Hooge Mierde via Kerkstraat, Hoogstraat en Eendeng-
oor richting camping  ‘t Zwartven, op einde asfalt rechtdoor op gebroken 
puinpad. Deze weg blijven volgen ca 1 km. (staat met bordjes aangege-
ven) 

  Oud ijzer 
Zaterdag 14 mei a.s. haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’” weer 
oud ijzer op. We beginnen om 10 uur met ophalen. Wilt U het ijzer zelf 
aan de weg leggen . Het is verstandig om het oud ijzer zaterdagochtend 
aan de weg te leggen ivm andere kapers op de kust. Vriendelijk ver-
zoeken wij U om geen koelkasten, diepvriezen, wasmachines of drogers 
in te leveren, dit behoort niet meer tot oud ijzer! Voor zwaar ijzer  kunt U 
bellen naar A.Smolders tel.5091529 of W.v Gestel tel.5091919. Tevens 
kunt U het hele jaar door oud ijzer inleveren bij A.Smolders Hoolstraat 3 
Hooge Mierde   

 Oud izjer“ 
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Teerdagen Gilde Sint Joris  

Het gilde in Hooge Mierde is een gezelligheidsvereniging. Tijdens de 
jaarlijkse Teerdagen genieten de leden van het leven, lekker eten, op tijd 
een pilsje, een wijntje of een borreltje. Gelukkig kon het nu weer. Op 10 
en 11 mei 2022 was het zover. Zoals het hoort begon de eerste dag met 
het ophalen van de koning, Bernard Joosten en koningin, Ria Jansen. 
De tweede dag wordt traditiegetrouw de hoofdman opgehaald. Het werd 
gezellig in de Smidsstraat, waar hoofdman Jan van Gisbergen woont. 
Alle leden werden voorzien van een hapje en een drankje en de foto's 
hieronder laten zien dat het weer heel gezellig was. Lijkt het jou ook leuk 
om lid te worden van deze vereniging neem dan een kijkje op de pa-
gina grensdorpen.nl/sintjoris. Hier kun je heel veel informatie over het 
gilde vinden en ook hoe je je kunt aanmelden. Je bent welkom.  

Zanggroep NOVA presenteert nieuwe revue:  
'NIGHT OF THE STARS' 

 
In het weekend van 27, 28 en 29 mei zal zanggroep NOVA weer een 
fantastische show vol zang, dans en entertainment opvoeren in De 
Schakel te Hooge Mierde. De show getiteld 'NOVA: Night of the stars' 
staat volledig in het teken van de grootste supersterren en zit vol be-
kende nummers van artiesten als Queen, Michael Jackson, ABBA, Bløf, 
Coldplay en meer. De nummers zijn in een uniek Nova-jasje gestoken 
en worden muzikaal begeleid door een fantastische live band. Kortom: 
een show voor jong en oud die je zeker niet wilt missen!  
Voorprogramma en aanvang 
Op zondag (13:30 uur) zal de band Vernice in het voorprogramma van 
de show verzorgen met hun prachtige meerstemmige, akoestische mu-
ziek. 
De aanvang van de shows is op vrijdag en zaterdag 20:00 uur en op 
zondag spelen we een matineevoorstelling om 14:00 uur. Kaartjes zijn 
te reserveren via WhatsApp (06-29750509) of mail (reserveren@nova-
music.nl). 
  
Wij hopen jullie te zien bij een van onze shows en we kijken ernaar uit 
om jullie na lange tijd weer te mogen voorzien van een avondje livemu-
ziek! 

https://www.grensdorpen.nl/sintjoris


   JVW 
Inschrijven JVW 2022!  

JVW is dit jaar van 22 t/m 26 augustus. Doe jij ook mee?  
Inschrijven kan woensdag 18 mei, van 18.00 tot 20.00 uur in de Schakel 
te Hooge Mierde.  Het inschrijfgeld is €30,- per kind. Dit bedrag kun je 
ook digitaal betalen.  
Kom met het volledig ingevulde inschrijfformulier (te downloaden via 
https://www.jvwhoogemierde.nl/inschrijven), zodat ook jij er weer bij kunt 
zijn deze zomer. 
Ouders, vergeet hierbij zeker het vrijwilligers gedeelte niet, want we heb-
ben jullie weer hard nodig!   

 

Dorpsraad Hooge Mierde  
Inwonersavond Hooge Mierde op 19 mei 2022. 
 
Beste inwoners van Hooge Mierde, 
Na ruim 2 jaar van afwezigheid i.v. m. Corona hebben wij 
als Dorpsraad weer een inwonersavond georganiseerd. 
We hebben een informatieve en interessante agenda sa-

mengesteld voor deze avond. Wij hopen op een grote opkomst. Tot 
ziens op deze avond.  Namens Dorpsraad Hooge Mierde. 
Agenda Inwonersavond Hooge Mierde 19 Mei 2022. 
  

1. Welkom inwoners. 

2. Korte informatie over de avond. 

3. Woordje door de Burgemeester. 

4. Nieuwbouwplan Leendestraat.  

5. Pauze. 

6. Ontwikkelingen en Toekomst Zwartven. 

7. Zorg en Welzijn. 

8. Afsluiting avond. 

Aanvang avond: 20.00 uur Einde avond: 22.00 uur 

Locatie: de Schakel Hooge Mierde 
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Heb je altijd al graag in een koor willen zingen? Dan is dít je kans!  
Op maandag 30 mei a.s. houdt Ti Sento om 20.00 uur een open repetitie 
in gemeenschapshuis De Schakel, De Stad 5 te Hooge Mierde. Ti Sento 
is een laagdrempelig zangkoor dat vierstemmig zingen combineert met 
plezier en gezelligheid. Het repertoire   bestaat voornamelijk uit popclas-
sics. We treden 2 à 3 keer per jaar op.  
Tijdens de open repetitie kan je vrijblijvend kennis maken met ons koor 
en kijken of het bij je past.  
We zien je graag op 30 mei om 20.00 uur! 
 

  de Zonnebloem 
Tussen 9 mei -22 mei komen vrijwilligers bij u aan de bel met het verzoek 
of u een geldelijke bijdrage voor de Zonnebloem afd.Reusel- de Mierden 
heeft. Met uw donatie kunnen we weer vele leuke activiteiten  realiseren 
en de mensen die tot de doelgroep van de Zonnebloem horen een pret-
tige dag of middag laten beleven. 
Groeten de Zonnebloem afd. Reusel de Mierden.   
 
 

  
       

  

 
 

 

 
 

  
       

  

 

 

 Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf" 
 Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen 
 Tot ziens bij fam. Meulenbroeks 
 Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com 

 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 


