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Collecte KWF Kankerbestrijding 
 
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van 4 t/m 10 
september 2022 bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren 
en is te herkennen aan het logo van KWF en aan het Keurmerk van het 
Centraal Bureau Fondsenwerving.  
Collectebus wordt collectebord in 2022. 
De KWF collecte vernieuwt! Als eerste goed doel in Nederland maakt 
KWF dit najaar de overstap naar een 100% digitale huis-aan-huis col-
lecte. Dat betekent: de collectebus wordt een collectebord. Ook in 
Hooge Mierde gaan we in september langs de deuren met het collecte-
bord. Dan doneer je makkelijk door de QR-code op het bord te scan-
nen met je telefoon. Ook is er de mogelijkheid om te doneren via een 
donatie link in bijvoorbeeld WhatsApp. 

 

Katholieke Bond van Ouderen  
Wij nodigen u van harte uit om te komen kienen in de 
Schakel. Op dinsdag 6 september a.s. aanvang 13.30 
uur. De entree is gratis en iedereen is van harte wel-
kom. Met vriendelijke groeten kienteam KBO Hooge-
Mierde.  
        

   
 
Stekjes of plantjes ruilen kan nu ook in Hooge Mierde op Averbodelaan 
6. Graag gezonden plantjes zonder dierlijke ingrediënten of schimmels. 
 

 Oud izjer“ 
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Heel Mierd aan tafel 
Op zondag 11 september organiseert Gilde St. Joris 
een fantastische brunch voor alle mensen van het dorp 
(en omstreken). Met z’n allen gezellig aan één lange 
tafel in de Torendreef. En lekker eten, want we doen 
dit samen met De Bijenkorf. Dat restaurant tekent voor 
de kwaliteit. Om 12:30 uur wordt het eten opgediend. 

De opbrengst is voor de kinderen van HMVV Jeugd. Bij slecht weer 
wijken we uit naar De Schakel. 
Dit wil je meemaken! De Guld staat bekend om lekker eten en drinken. 
Wij zijn het toonbeeld van Bourgondisch Brabant. En dat gevoel, die 
sfeer willen we met jullie allemaal delen. 
Bij de Dorpsbrunch is de tafel dus ook rijkelijk gevuld. Diverse soorten 
brood, veel verschillende soorten beleg, waaronder maar liefst drie 
warme gerechten: spekjes, worsten en roerei. 
Gezellig buurten, lekker eten, en tegelijkertijd ook nog een mooi doel 
steunen. Voor de kinderen die al gauw “klaar” zijn met eten zullen we op 
het kerkpleintje enkele spelletjes klaarzetten. 
De brunch kost € 15,- per persoon. Voor kinderen t/m 12 jaar is het € 
7,50. En peuters t/m 3 jaar mogen gratis komen proeven. 
Nodig opa’s en oma’s ook uit, of andere familie en vrienden. Iedereen is 
welkom! 
Meld je aan op 06 8259 9922, met een appje of een telefoontje. Graag 
even je naam vermelden en met hoeveel volwassenen, hoeveel 
kinderen en hoeveel peuters je komt. 
Opgeven kan tot uiterlijk woensdagavond 7 september. 
 

 Garagesale 
Op 4 september is er weer een garage sale. 
Dit jaar houden we het voor het 10e jaar en daarvoor hebben wij een 
ballonnen clown ingehuurd die door de straten loopt. 
 
 

  

       
  

 

 

  

  

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/


Hooge mierdse muziekavond in de Schakel. 
Zaterdag 3 september, aanvang 20.00 uur  

Dit wordt een gezellige muzikale avond met vele plaatselijke artiesten. 
Optredens van .o.a. 
JOHN NOTLENNON,  
muziek uit de jaren 50 en 60, een vleugje Buddy Holly,  Paul Anka en 
heel veel Beatles. 
OOIT: 
Primeur voor heel Hooge Mierde met het eerste optreden van deze 
nieuwe formatie. 
Margon, Yasmin, Jacqueline, Wil, Hans en Wotje spelen wat ze leuk 
vinden. Van Evergreens, Iers, Bluegrass en luisterliedjes.  
Kortom toegankelijke muziek maar OOIT ook weer niet alledaags. 
VERRASSINGSOPTREDEN DOOR KAREL VD BORNE EN SJORS 
DEBBY VAN GISBERGEN 
WILTON 
Met muziek uit de jaren 70 en 80 . 
Kom gezellig naar de Schakel op zaterdag 3 september en geniet van 
de diverse optredens. 
 
 

  

       
  

 

 
 

  
       

  

 
 

 
 

  

       

  
 

 

 

 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 

 Bert van den Hout 
 Technische werken 
 Kuilenrode 1 Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5092459 
 

 Café - Restaurant de Bijenkorf  
Geniet op ons terras van een lekker kopje koffie of een heerlijke 
lunch. In het  restaurant serveren wij zowel à la carte gerechten 
als een culinair 3-, 4- of 5- gangen verrassingsmenu.  
013-5091776 / www.cafedebijenkorf.com /  info@cafedebijenkorf.com 



Vrijwilligers voetbal 
Natuurlijk hebben wij al een groot team vrijwilligers dat elke week hun 
steentje bijdraagt (onze dank hiervoor), echter we hebben nog bij een 
aantal van onze jeugdteams één of meer vacatures. Er zijn zelfs avon-
den waar we helemaal niemand voor hebben, wat zou kunnen leiden 
tot afgelastingen van trainingen! 
Ook hebben we een tekort aan scheidsrechters. Vanaf JO13/MO13 
kan je hier ook al je steentje bijdragen, als spelbegeleider bij 
JO8/JO9/JO10. Maar ook voor de oudere jeugdteams hebben we nog 
scheidsrechters nodig. 
Dus mochten we je nog niet hebben benaderd: meld je aan als vrijwilli-
ger! 
Buiten de eerder genoemde scheidsrechters, zoeken wij voor de bege-
leiding van de teams in ieder geval nog: 
* trainers voor JO12-1 op maandag/dinsdag en/of donderdag 
* trainer voor JO11-1 op woensdag 
* trainer voor JO10-2 op donderdag (in Hulsel) 
* trainer voor JO9-1 op donderdag (in Hulsel) 
* leider voor JO9-1 op zaterdag 
* leider voor JO9-2 op zaterdag 
* leider voor JO8-2 op zaterdag 

En nu even de smoezen aan de kant: 
* IK kan die kinderen toch niets meer leren 
* IK heb nog nooit training gegeven 
* IK heb het druk 
* HET wordt wel opgelost.... (door wie?) 

Maar: Wie weet, misschien is het wel ook hartstikke gaaf om met die 
jonge gasten bezig te zijn?!?! 

HELAAS heeft de KNVB toch een beetje gelijk: “Zonder vrijwilligers 
geen voetbal” 

Maar dat laten we ons toch niet gebeuren? OOK deeltijd functies zijn 
mogelijk! 

We hopen dat je na het lezen van dit bericht direct iemand van de 
Jeugd Commissie gaat benaderen (namen staan op www.hmvv.nl) of 
stuur een korte mail aan jeugd@hmvv.nl (dan benaderen we jou). 

http://www.hmvv.nl/
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