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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. Mocht U niet thuis zijn geweest dan is tijdens de 
openingsuren van Bakker Van de Voort nog enkele 

exemplaren te verkrijgen. 
 
 

  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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Zonnebloem Reusel-de Mierden volop 

in beweging, letterlijk en figuurlijk.  

Zondags buffet van Gouwe Nelleke 
Terug in de tijd waarin gebakken bloedworst met appeltjes en eieren met 
spek een heerlijke kost waren! 
Op dinsdag 28 juni werden we weer heerlijk verwend. 
Terwijl het zonnetje lekker scheen genoten wij van een heerlijk buffet. Er 
was voor ieder wat wils. Na een heerlijk soepje genoten we van zon-
dagse lekkernijen, koude en warme gerechten die we vroeger lekker 
vonden werden aangevuld met nieuwerwetse salades. 
Als afsluiter van al dit lekkers kregen we nog vers fruit en lekkere bava-
rois. 
We hadden een heel gezellige middag, er werd volop bijgepraat. 
Fijn dat we weer allemaal bijeen mochten komen.  
Dit was onze tweede activiteit van dit jaar. Eerder genoten we al volop 
van een goed georganiseerde quizmiddag. Afwisselend en heel leuk om 
te doen. 
Wij zien al weer uit naar de volgende activiteit, een bezoek aan diverse 
tuinen, een terugkerend succesnummer van vorig jaar.  
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers die samen met de inwoners van 
Reusel-de Mierden hebben gezorgd voor een mooie opbrengst tijdens 
de jaarlijkse collecte kunnen wij nog meer van deze mooie activiteiten 
organiseren voor onze gasten. Hiervoor hartelijk dank.  
Een eigen Zonnebloemfiets. 
Vrijdag 6 mei mochten wij, Zonnebloemafdeling Reusel-de Mierden 
onze Zonnebloemfiets in ontvangt nemen. We konden deze gebruiks-
vriendelijke fiets aanschaffen door gebruik te maken van een mooi 
initiatief vanuit de Nationale Vereniging, waardoor de helft van de fiets 
gefinancierd kon worden, de andere helft werd gefinancierd met de 
aanjaagsubsidie vanuit Gemeente Reusel-de Mierden. Met deze spe-
ciale rolstoelfiets kunnen mensen met een lichamelijke beperking – al 
dan niet in een rolstoel – samen met een vrijwilliger, familielid of 
vriend op pad. Wij hebben gekozen voor de rolstoelfiets O-Pair, dit is 
een rolstoelfiets waar het fietsgedeelte ontkoppeld kan worden van 
het rolstoelgedeelte. Tussendoor even ontspannen door bijvoorbeeld 
familie of een terras te bezoeken wordt hierdoor erg gemakkelijk. Voor 



€ 5,00 per dagdeel of € 10,00 per dag kan deze fiets gehuurd worden. 
De Zonnebloemfietsen zijn verzekerd via de Zonnebloem en iedereen 
kan de fiets huren. Wil je deze fiets huren dan kun je contact opnemen 
met Ad van Limpt, 06-23465275. 
Er op uit met de Zonnebloemauto. 
Een andere manier om er een dagje gezellig met familie of vrienden op 
uit te gaan wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van de Zon-
nebloemauto.  
Op familiebezoek, naar een feestje of winkelen. Met elkaar genieten is 
het aller belangrijkst. Maar hoe kom je daar als je gebruik maakt van een 
rolstoel of een scootmobiel? 
De volledig aangepaste Zonnebloemauto geeft je die vrijheid. Onafhan-
kelijk en zelfstandig op pad waar en wanneer je maar wilt. Met een fa-
milielid of kennis achter het stuur of een vrijwillig chauffeur van de Zon-
nebloem.  
De zonnebloemauto huren, op te halen in Eindhoven, een betaalbaar 
vervoersmiddel voor een leuk dagje uit 
In deze aangepaste huurauto is plaats voor een scootmobiel of een per-
soon in een rolstoel. Daarnaast is er (afhankelijk van de grootte van de 
rolstoel/scootmobiel) nog plaats voor 3 of 4 andere personen. Zo kun je 
dus gezellig met elkaar op pad.  
De auto is te huur voor 45 euro per dag, waarbij de eerste 100 km zijn 
inbegrepen. Iedere extra km kost € 0.20. De brandstofkosten zijn exclu-
sief. WA-Casco verzekert en inclusief ongevallen-inzittende verzeke-
ring. 
Als u interesse hebt dan kunt u op de site van de zonnebloem: www.zon-
nebloem.nl alles nog eens rustig nalezen en eventueel verdere stappen 
hierin ondernemen. 
Om gebruik te maken van bovenstaande ontspanningsmogelijkheden 
hoeft u geen lid/donateur te zijn van de Nationale Vereniging Zonne-
bloem. U kunt informatie opvragen over onze activiteiten en/of bezoek-
werk bij de plaatselijke bestuursleden Mieke Legius, tel 0497643952 of 
Marion van Hoof tel 0636485614, om de fiets te reserveren kunt u bellen 
naar Ad v Limpt tel 0623465275 
 

  

       
  

 

 
 

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

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

http://www.zonnebloem.nl/
http://www.zonnebloem.nl/


 
  Gezocht huishoudelijke hulp 
Ik ben op zoek naar een huishoudelijke hulp voor 3 uur in de 2 weken. 
Als je interesse hebt, kun je contact opnemen met Wilma van Kooten, 
06 13748525. 

 
 

  Afscheidswedstrijd Johan Luijten 
Op zaterdag 10 september wil HMVV Johan Luijten bedanken voor zijn 
bewezen diensten als leider van het eerste. Er zal een afscheidswed-
strijd worden georganiseerd met eerste en oud eerste spelers, aanvang 
16:00u. Na de wedstrijd zal de derde helft worden ingezet in de kantine! 
Hou deze datum vrij en tot dan op sportpark de Leeuwerik! 
 
 

  
       

  

 

 
 
 

  

       

  
 

 

 

 
 

  
       

  

 
 

 
 

 Cosec beveiliging en telecommunicatie 

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

 
 

 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 

 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 – 16.00u 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  
 

 

 

 


