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 Straattheaterfestival 18 sept 
Op zondagmiddag 18 september organiseert de Hooge Mierdse Horeca 
het 7e Straattheaterfestival. Dit allemaal vanaf 13.30 uur bij alle horeca 
van Hooge Mierde. Café De Bijenkorf, Gemeenschapshuis De Schakel, 
Eetcafé t Dorp en Eetcafé den Hoek, café De Spartelvijver en BosCafé 
Krekwakwou gaan hun medewerking verlenen aan deze middag. Zij 
gaan ook hun terras openstellen voor de optredens v.a. 14.00 uur.  
 
Het centrum van Hooge Mierde wordt voor het verkeer afgesloten. De 
afsluiting loopt vanaf De Schakel tot net voorbij het plein ter hoogte van 
de Sint Cornelisstraat huisnummer 11. Ook de Kerkstraat is dicht tot aan 
café Den Hoek. Bij noodgevallen mag de uitrit via de Kailakkers geopend 
worden. Omleidingen worden aangegeven. 
 
We hebben ondertussen al verschillende gezelschappen gecontrac-
teerd die een komische en/of muzikale act van ongeveer 10 á 15 minu-
ten gaan presenteren. Hun originele sketches zullen 6 keer elk half uur 
op één van de  6 caféterrasjes in ons dorp te zien zijn en door een vak-
kundige jury beoordeeld gaan worden. Het publiek blijft daarbij vanaf 
14.00 uur lekker op hun stoel zitten en mogen na de optredens hun fa-
voriete act aangeven middels de flyer op de tafels. De acteurs gaan ie-
der half uur een terras verder om hun act op te voeren. We hopen na-
tuurlijk op mooi weer, maar bij slecht weer gaat het Straattheater so-
wieso door, maar dan in de grote zaal van De Schakel. Hier worden alle 
acts dan ook beoordeeld. De prijsuitreiking met de juryprijs en publieks-
prijs gaat om 18.00 u plaatsvinden in de Schakel. 

  

 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 verenigin-
gen 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, VDV,  Muziekvereniging Sirena, JVW, 
 AMVV, DDW,  EHBO  Hulsel de Mierden, Zorg en Welzijn 
  Of een van de andere hoogmierdse verenigingen   



 
  “51 TINTEN GRIJS” 
Dit had de aanhef kunnen zijn van de Gezondheidsdag 2022, 
georganiseerd door de KBO-Brabant kring Reusel-De Mierden. Een 
tweejaarlijks terugkerend evenement met een wisselend thema, door 
corona-perikelen nu één jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. 
Omdat het idee van veel mensen is, dat een gezondheidsdag die door 
de KBO-Brabant wordt georganiseerd vooral bedoeld is voor 
gepensioneerden en gezondheid en zorgvraag tenslotte iedereen aan-
gaat, niet alleen gepensioneerden, hebben we dit keer als thema geko-
zen:  50+ Gezondheidsdag 
Wanneer kunt u deze dag bezoeken: ZATERDAG 8 OKTOBER 2022 
Hoe laat mag u naar binnen: VAN 10.00 TOT 16.00. En waar gaat dit 
evenement plaats vinden: IN HET DRIESKE TE HULSEL 
Wat gaat u zien en beleven op deze dag? 
We hebben een grote verscheidenheid van activiteiten……………. 
Kijken, luisteren, zelf actief bezig zijn. Uw gezondheid komt aan bod. 
Hoe vitaal te blijven door voldoende beweging en gezond eten. Wat doe 
ik met mijn vrije tijd? In oktober wordt in de gemeente Reusel-de Mierden 
Automaatje gelanceerd. Automaatje het succesvolle project onder-
steund door de ANWB met als belangrijke doelstelling de mobiliteit te 
vergroten, mensen die minder mobiel zijn in staat te stellen deel te ne-
men aan het maatschappelijk leven. Tijdens de Gezondheidsdag wordt 
hier uitgebreid informatie over gegeven. 
Deelname is al toegezegd door: 
Duofietsen Reusel, Loket A tot Z, Automaatje Reusel-de Mierden, di-
etiste Ria van Dijk, wensambulance, KBO-Brabant, huisarts….., apo-
theek Reusel, Seniorweb (oa over phishing), hobbyclub (3D-kaarten en 
sieraden), Hobby schilderkunst, natuurbegraafplaats de Utrecht, GGD 
ZO Brabant (met een fruitbuffet), de Inspiratiebus (over domotica), Na-
tuurlijk weer beter, fitness Hooge Mierde, voetreflex…., buurtzorg, zuid-
zorg, Zorg &amp; Welzijn Hulsel, Gehandicaptenplatform, Hoorwinkel 
van Boxtel  Tijdens al deze activiteiten kunt u genieten van een stukje 
live muziek. 
Iedereen is van harte welkom! 

 
.  



€ 1.199,30 voor KWF Kankerbestrijding collecte  
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Hooge Mierde heeft € 
1.199,30 opgebracht,  
Collectant gemist? U kunt alsnog bijdragen met een eenmalige gift. Scan 
dan de QR-code op het “collectant gemist kaartje” in je brievenbus of ga 

naar kwf.nl/collecte. 
 
 
 
 
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. 
Voor de toneelopvoering Midlifecrisis en Appeltaart op woensdagmiddag 
19 oktober 14 uur hoeft men niet te reserveren. 
Dit is  een opvoering speciaal voor de senioren uit onze gemeente. 
 
 

  

       

  
 

 

 
 

 

 
 

  

       

 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 

 Heku kunststoffen b.v. 
 Voor al uw vacuüm vorm producten 
 Telefoon 013-5092400 
  www.heku.nl 
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 “Start-to-run”en “start to walk”  
hardloop- en wandelvereniging De Dorpslopers 
Wie wil er nou niet genieten van het buiten zijn? Dat kan nu ook op een 
sportieve manier, want hardloop- en wandelvereniging De Dorpslopers 
start met een nieuwe beginnerscursus voor hardlopers. Hierbij worden 
beginnende lopers en loopsters begeleid om conditie op te bouwen, hun 
uithoudingsvermogen te vergroten en daarnaast de spieren te trainen.  
Dit gebeurt al vele jaren op een heel gemoedelijke manier met deelne-
mers uit o.a. Hooge en Lage Mierde, Hulsel, Hilvarenbeek, Westelbeers, 
Netersel en Reusel.   In maart zijn enkele beginners gestart die op zon-
dagmorgen en op woensdagochtend of woensdagavond kwamen spor-
ten in de buitenlucht. Zij hebben nu al een flinke conditie opgebouwd, 
hebben veel spieroefeningen gekregen en zijn via loopscholing beter 
gaan lopen en bewegen. Zij zijn na de 10-weekse cursus aangesloten 
bij één van de drie groepen onder leiding van een deskundige trainer. 
Naast een hardloopgroep is er binnen onze club een enthousiaste groep 
wandelaars actief, die op woensdagavond en zondagochtend, onder lei-
ding van een wandeltrainer, een ronde maken van ongeveer anderhalf 
uur. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan diverse rek-, 
strek-  en spieroefeningen. Ook voor beginnende wandelaars wordt er 
gelegenheid geboden om te starten met wandelen. Er zal gezorgd wor-
den voor een rustige opbouw met voldoende oefeningen zodat je na 10 
weken voldoende conditie hebt opgebouwd om 1,5 uur sportief te wan-
delen.   
De start-to-run en start-to-walk trainingen starten op zondag 2 ok-
tober om 09.00 uur vanaf De Spartelvijver in Hooge Mierde   
Voor meer informatie of aanmelden als beginnende hardloper kun je te-
recht bij Leo van Avendonk 06 50515466  of via leoaven-
donk@gmail.com  Voor meer informatie of aanmelden als beginnende 
wandelaar kun je terecht bij:Jan Vosters  06 81076403 of via jan_vos-
ters@live.nl Graag ook jezelf aanmelden via onze website www.dorps-
lopers.nl (Info/lidmaatschap en contributie) zodat we alle gegevens van 
je hebben. Bij voldoende belangstelling willen we voor aanvang van de 
cursus een informatiebijeenkomst over de Start-to-run en Start-to-walk-
houden. Doel van deze avond:Kennismaken met de trainers en enkele 
leden.  Informatie verkrijgen over onze vereniging over de loopsport en 
de start-to-run cursus.  
Afspraken maken over de trainingsavonden etc.Kortom: kom vrijblijvend 
eens kijken en proeven of het hardlopen of wandelen iets is voor jou!  
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  Tegemoetkoming hoge energieprijzen 
Aanvraag tegemoetkoming hoge energieprijzen verlengd tot 31 oktober 
2022. 
De overheid trekt miljoenen uit om de hoge energieprijzen te compen-
seren. Niet iedereen heeft recht op deze energietoeslag, in Nederland 
komen 800 duizend huishoudens in aanmerking. Dat geldt wellicht ook 
voor de mensen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen. Tot 
een inkomen voor alleenstaanden van € 1310,05 en voor gehuwden van 
€ 1871,50 per maand (exclusief vakantiegeld). Vanaf de AOW leeftijd 
zijn deze bedragen € 1382,89 voor alleenstaanden en voor gehuwden € 
1872,49 per maand (exclusief vakantiegeld).  Deze energietoeslag moet 
aangevraagd worden bij de gemeente.  Lukt het niet, vraag dan iemand 
om je te helpen 
 
 

  

       

  
 

 

    

 
 

  
       

  

 

 
 

  
       

  

 
 

 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 

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

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

 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  
 


