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Muzikale Wandeling in Hooge Mierde 
 
Als muzikale enthousiastelingen gaan wij, in samenwerking met boscafé 
“Krek Wak Wou”, 
Een muzikale wandeltocht organiseren in Hooge Mierde. 
Dit unieke evenement vindt plaats op zondag 25 September a.s.  
We gaan reeds om 9:00 uur van start. 
Inschrijven en start is bij Boscafé Krek Wak Wou vanaf 9:00 – 10:00 uur 
s’morgens 
Het inschrijfgeld is € 7,50 waarbij een gratis consumptie is inbegrepen. 
U gaat een wandeling maken door onze prachtige natuur waarbij u on-
derweg, op allerlei onverwachte plekken, aangenaam verrast gaat wor-
den door o.a. een verteller en diverse muzikale optredens. 
De wandeling is ongeveer 8 km lang en begint en eindigt bij boscafé 
Krek Wak Wou. 
We hopen dat uw interesse is gewekt en u met ons gaat genieten van 
dit unieke evenement! 
Dit evenement staat ook in de agenda van grensdorpen.nl 
 
Tot Zondag 25 September! 
Met muzikale groet, 
Margon Buijlinckx Hans Wouters Wotje vd Borne, Boscafé Krek Wak 
Wou 
 
 
  

 Oud izjer“ 
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  Rabobank Clubsupport 
De stemperiode voor Rabobank Clubsupport is weer begonnen. Wat is 
dat ook al weer? De Rabobank stelt geld beschikbaar aan verenigingen 
in haar werkgebied. Leden van de Rabobank kunnen stemmen uitbren-
gen op die verenigingen en hoe meer stemmen een vereniging hoe, hoe 
meer geld er naar die vereniging gaat. 
Stemmen kun je doen op 2 manieren: met je Rabobank App of door in 
te loggen op de telebankieren site van Rabobank.nl. 
Met de app werkt het als volgt: 

- Je logt in op je Rabobank app 
- Je gaat (onderin) naar “service” 
- Dan krijg je de keuze om te stemmen. 
- Volg daarna de aanwijzingen in de app. 

Op de site van Rabobank.nl: 
- Inloggen 
- Ga naar Service 
- Klik op “Stem op jouw club” 
- Volg de aanwijzingen op de site. 

Zowel op de app als op de site kun je filteren op bijv. “Reusel-De Mier-
den”. Dat zoekt al wat gemakkelijker, Je kunt ook zoeken op vereniging, 
Let wel op want verenigingen kunnen verschillend vermeld staan. Er zijn 
buurtverenigingen die alfabetisch onder “buurtvereniging….” staan, 
maar er zijn er ook die je zoekt onder “bv…….” en er zijn er die alleen 
de naam bevatten (bijv. Dorpsrand). 
Zo vind je CV De Haoiboerkes onder Haoiboerkes (en dus niet onder 
“carnavalsvereniging” of “CV”. 
Je kunt 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen. Je kunt 
dus 3 verenigingen steunen. Als je de aanwijzingen op het scherm volgt, 
krijg je uiteindelijk jouw keuzes nog een keer te zien voordat je jouw 
stemmen moet bevestigen. 
Zorg dat je jouw stemmen niet verloren laat gaan. Steun drie vereni-
gingen naar keuze. Je kunt stemmen tot 27 september. Lukt het niet, 
vraag dan iemand om je te helpen. En hopelijk gaat -zeker na deze uit-
leg- één van jouw stemmen naar bijvoorbeeld 
De Haoiboerkes. Zij gaan immers het 55-jarig jubileum in , dus wat ex-
tra middelen zijn méér dan welkom.  
Of   BV Dorpsrand, 
  EHBO  Hulsel de Mierden 
  Of een van de andere hoogmierdse verenigingen 
  



Toneelvereniging Hooge Mierde voert op: 

“Midlifecrisis en appeltaart” 
Regie:Jan Smolders 
Het is weer een klucht zoals jullie dat van ons gewend zijn.  
Opnieuw een avondje lachen, tenminste als je nog geen last hebt van 
een midlifecrisis en wèl van appeltaart houdt! Op woensdag 19 oktober 
om 14 uur is onze eerste opvoering in de Schakel voor de ouderen uit 
onze gemeente. Entree 5€, inclusief koffie/thee. 
De andere opvoeringen zijn op vrijdag 28 oktober en zaterdag 29 okto-
ber. Aanvang 20.00 uur. Entree € 7.50 
Reserveren kan via onze website www.toneelhm.nl of 
 tel. O6-58959930 na 18.00 uur. 

 
Handboogvereniging Taxandriërs zet  deuren  open!! 
Gedurende de hele maand september kunnen geïnteresseerden op 
woensdagavond vrij binnenlopen om kennis te maken met het hand-
boogschieten. Vanaf 19:00u. zijn er de gehele avond gekwalificeerde 
mensen aanwezig, incl. een gediplomeerd* handboogtrainer, om de-
monstraties, uitleg en aanwijzingen te geven, over de recurve- com-
pound- en kruis-boog.  
Lijkt het je leuk om eens dichtbij met deze prachtige sport kennis te ma-
ken, ben je van harte welkom! De sport is geschikt voor bijna alle leef-
tijden, en elk gender. Naast het bekijken en besnuffelen van de sport, is 
het zeker ook mogelijk om zelf een pijltje te schieten.  
In oktober starten we dan met een volledige beginnerscursus, ook op 
de woensdagavond. Jeugd van 12 tot 18 jaar tussen 19:00 tot 20:00u. 
en volwassenen van 20:15 tot 21:15u. Op zondag is dan een gezamen-
lijke oefening tussen 9:00 en 10:00u.  
Na deze cursus ben je in staat om volledig zelfstandig een boog in el-
kaar te zetten en diverse doelen te raken op 18 en 25 meter afstand. 
Ook kun je na deze cursus meedoen aan competitiewedstrijden, zowel 
solo als in teamverband. 
Wat dit allemaal wel niet gaat kosten? Tot en met de cursus helemaal 
niets!!! En daarna,.. leggen we je heel graag uit tijdens woensdagavond, 
maar het zal je verrassen! 
Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wel fijn. Je kan dit doen door ons 
een berichtje te sturen via: info@taxandriers.nl 
*Opgeleid door de Nederlandse Handboog Bond en NOC-NSF 
 

http://www.toneelhm.nl/


 

 
Grensdorpen.nl 
  

Vanaf deze week zijn de meeste van ons weer terug van 
een hopelijk fijne vakantie en beginnen scholen en verenigingen weer. 
Ook de Buurtverbinders gaan weer aan de slag om de inwoners van de 
gemeente te vertellen over het platform Grensdorpen.nl.  
Grensdorpen.nl een website voor alle inwoners van Hooge Mierde, 
Lage Mierde, Hulsel en Reusel. Een plek waar je vindt wat er te doen is 
in onze mooie dorpen en waar je informatie vindt over verenigingen en 
organisaties. Vele verenigingen hebben inmiddels kennis gemaakt met 
het platform. We streven ernaar dat alle inwoners het platform leren ken-
nen. Binnenkort organiseren we net zoals we al in Hooge Mierde en 
Lage Mierde gedaan hebben 2 informatieavonden voor verenigingen in 
Reusel. Wij hopen dat jij met ons mee gaat doen. Dat steeds meer in-
woners het platform bezoeken en een profiel aanmaken. Als je een pro-
fiel hebt kun je je abonneren op de nieuwsbrief en ontvang je deze 
nieuwsbrief wekelijks via je e-mailadres.  
Ook kun je dan een pagina, een evenement of bericht aanmaken voor 
jouw vereniging of organisatie. Het kan ook zijn dat je nog niet lang in 
ons dorp woont. Via het platform kun je je voorstellen. Het kan je helpen 
om de buurt en het dorp beter te leren kennen. Of heb je een verhaal 
dat je met ons wilt delen over bijvoorbeeld een leuke hobby. Voor dit 
alles kun je contact opnemen met de buurtverbinders.  
Namens de Buurtverbinders van Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en 
Reusel 
Toos van Gisbergen en Bets van den Hout 
Heb je vragen neem dan contact met ons op via contact@grensdor-
pen.nl 
 

Zondag 18 september Straattheater Hooge Mierde. 
Straattheater Hooge Mierde pakt uit met 6 internationale top acts. Vier 
oer-Hollandse sketches gaan het opnemen tegen twee komische 
Vlaamse acts. Theorud uit Antwerpen en Theaterke Straf Poejer uit 
Weelde komen ook in Mierd het publiek vermaken. 
Het beloofd zeker een super gezellige en gevarieerde middag te wor-
den. Kom op tijd voor een goede plek.  Tot zondag 18 september 14.00 
uur.  
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