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Dorpsbelangen  
Jaarboek 2021 is klaar.  Ook dit jaar weer in kleur en vol 
verhalen met wat ons weer heeft beziggehouden in 
2021. Het boek is verkrijgbaar voor € 5,00 per exem-
plaar. Komende weken komt er iemand aan de deur. 
 

 

  Gala optocht groep 8 

Ook dit schooljaar is er weer een groep 8 die afzwaait van de Akker-
winde. Ze zullen hun schoolcarrière na de vakantie op de middelbare 
school voort gaan zetten.  
Daarom willen we hen graag eens in het zonnetje zetten. In hun favoriete 
voertuig worden de dames en heren naar De Schakel gereden, waar de 
rode loper op hen wacht. Een mooie stoet met strak gepoetste voertui-
gen zal op 21 juli vanaf 18:45 u door Hooge Mierde trekken.  
Bij zo’n optocht kan publiek natuurlijk niet ontbreken. De stoet zal om 
18:45 u vertrekken vanaf het Myrthaplein en zal de volgende route vol-
gen: Myrthaplein- St. Cornelisstraat – Leendestraat – Diederik van Al-
tenastraat – Hulsbossen – Averbodelaan – Rispenstraat – Schoolstraat 
– De Stad.  
We hopen dan ook dat u mee wilt helpen om deze dag voor onze groep 
8-ers onvergetelijk te maken, door massaal naast de route te gaan staan 
om hen toe te juichen en uit te zwaaien.  
Alvast dank en graag tot ziens tijdens de gala optocht op 21 juli! 
  
 

 Oud izjer“ 
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KPJ terug op de kermis, een groot succes!! 
KPJ Hooge Mierde bedankt iedereen voor het kopen 
van onze enveloppen en alle kaartjes van het 21 spel!! 
Vele grote (en kleine) prijzen verlieten de KPJ wagen! 
Nogmaals dank aan alle sponsoren, die het mede mo-
gelijk gemaakt hebben om zoveel mensen blij te ma-

ken met hun gewonnen prijs!! Met als klapstuk de kermisknallers, die we 
verloot hebben op dinsdagmiddag! 
De JBL boombox is gewonnen door Leenard Tijssen en de 4 kaartjes 
voor de Efteling zijn gewonnen door Maartje Poppeliers, beide uit Hooge 
Mierde, allemaal heel veel plezier met de prijzen!! 
KPJ Hooge MIerde 

 
Kpj Hooge Mierde bedankt al haar sponsoren!!! 
Akkerzicht, Van den Hout Metaal, Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen 
B.V. Heku Kunstoffen B.V., Loonbedrijf van Raak B.V. , Academy 
Bartels, Bouwbedrijf Gebr. van Gisbergen B.V.  VDM Service VOF 
Van Raak Vleesvee & Brabantse Hei, Installatiebedrijf Schoormans 
Cecile´s Barbero, Cafè – zaal Den Hoek, Cafè & Restaurant De Bijen-
korf, Boscafè Krek wak Wou, Spartelvijver, Eetcafè ’t Dorp, Bakkerij P. 
van de Voort, Amavine , Sport & Health Reusel, Bouke Sport Reusel 
,Van Hoof Fietsen Netersel, Blush Hair & Beauty Lage Mierde, Funludo 
The Movement Company, T.O.V.V.V. Bladel, Top Shop Bladel, TUN-
Senzo. Intertoys Bladel , Welkoop Hulsel, Outdoor Park Reusel, Lingerie 
voor jou Reusel, Keurslagerij Laureijs Lage Mierde, Jan Linders Reusel 
Jump XL Eersel, Chocoladelust Reusel, Wagricom B.V. Reusel,  The 
Schippers Group, Taverne D’n Ouwe Brandtoren, De Smaak! Choco-
lade en Ijs, Mooi Groen, Eetcafè ’t Torentje, Tuincentrum Groenen Bla-
del, Markt 66 Reusel, Pannenkoekenherberg Hollandershoeve,  DA 
Levens Reusel, Hubo Bouwmarkt Bladel, Jumbo Reusel, Delisio Ijs en 
Chocolade, Moois Reusel, Xtra – Social Foodcafè,  Ijsboerderij Fabor
   
 
 

  
       

  

 

 

  

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



      
Enveloppenactie EHBO Vereniging Hulsel-de Mierden 
 
In de week van maandag 11 t/m vrijdag 14 juli 2022 houdt EHBO Ver-
eniging Hulsel-de Mierden haar jaarlijkse enveloppenactie. Huis aan huis 
worden enveloppen bezorgd via “De Uitkijk”. Wij vragen u hierin een vrij-
willige financiële bijdrage voor onze vereniging te doen. Onze leden halen 
de envelop weer bij u op. 
Leden van de EHBO vereniging staan in uw woonplaats klaar om eerste 
hulp te verlenen als dat nodig is. ‘Normaal’ gesproken ziet u ze onder 
meer bij voetbaltoernooien, zeskamp en fiets- en wandelvierdaagse. 
Ook bij ongelukjes in en om huis kunt u de hulp inroepen van een EHBO-
er in de buurt. Hij of zij zal u altijd gratis helpen en het nodige verbandma-
teriaal ter beschikking stellen. 
Het ingezamelde geld van de enveloppenactie wordt gebruikt om oefen-
avonden te organiseren en lesmateriaal te kopen. EHBO-ers moeten elk 
jaar lessen volgen om hun kennis op peil te houden. Verder wordt van het 
geld verbandmaterialen gekocht, zodat de EHBO-koffers gevuld blijven. 
Wij hopen dat u onze vereniging steunt, dan kunt u ook in de toekomst op 
ons blijven rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur EHBO- vereniging Hulsel-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 

 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  
 



 

  

       
  

 

 

 
 
 

  

       

  
 

 

 
 
 

  

       

  

 
 

 
 

  

       
  

 

 

 
 

  

       

  
 

 

 

 
 

 

 

 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 

 Installatiebedrijf Schoormans BV 

 Sanitair - verwarming - airco 
 't Bogtje 12 Hooge Mierde 
 Telefoon: 013-5091268 

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

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

 Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort. 
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL. 
Openingstijden:  ma t/m vrij   wo  t/m vrijdag    zaterdag    Telefoon 
Hooge Mierde   8.30 -13.00u          8.00 – 14.00u 013-5091466 
Hapert   8.30 -18.00u                        8.00 – 16.00u 0497-338962 
Lage Mierde  8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466  
 

 

 

 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.vissers-mengvoeders.nl/

