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  Rabobank Clubsupport 
Zorg dat je stem niet verloren  gaat. Steun drie verenigingen naar keuze. 
Je kunt stemmen tot 27 september. 
 
Toneelvereniging Hooge Mierde  

“Midlifecrisis en appeltaart” 
Ivm met familieomstandigheden van drie spelers gaat de toneelopvoe-
ring; “Midlifecrises en Appeltaart” niet door op woensdagmiddag 19 ok-
tober en evenmin op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober.  
 

Annie Lendering neemt afscheid van bestuur Sirena 

Maandag 19 september is Annie tijdens de jaarvergadering van de mu-
ziekvereniging in het zonnetje gezet. Voorzitter Karlijn van Hoof sprak 
Annie warm toe. Annie is al sinds 1986 lid van het bestuur van Muziek-
vereniging Sirena en we hebben heel veel waardering voor de zorg-
zaamheid die zij in al deze jaren aan de dag heeft gelegd voor alle leden 
van Sirena.Jarenlang zorgde Annie ervoor dat iedereen er netjes bijliep 
bij concerten en buitenoptredens dankzij haar zorg voor de unifor-
men. Bij alle concerten zoals het nieuwjaarsconcert, het zomeravond-
concert zorgde Annie dat alle bezoekers konden genieten van koffie, 
thee of frisdrank en bij de jaarmarkt was ze jarenlang een goede gast-
vrouw voor de mensen van de attracties op de markt. Ook de vrienden-
kring heeft volop van Annie haar goede zorgen genoten: ze verzorgde 
en bezorgde de tientallen verjaardagskaarten bij de jarigen van de vrien-
denkring. En ook zorgde ze ervoor dat de vriendenkring met Kerstmis 
konden genieten van een krentenmik. We bedanken Annie heel hartelijk 
voor al die jaren zorgzaamheid en inzet voor Sirena en wensen haar en 
haar familie het allerbeste toe. Natuurlijk zien we Annie nog graag terug 
bij de activiteiten van Sirena. 

 
  

 Oud izjer“ 
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A.M.V.V. 
Beste leden van AMVV 
Op 4 oktober hebben wij een kienavond. De 
avond begint om 20.00 uur in de Schakel.  
 
 

  Proms Music On  

 
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2022 zet gemeenschapshuis De 
Schakel de deur open voor Proms Music On.   Proms Music On is Mu-
ziek en Spektakel, het is Leuk, het is Genieten en Ontspannen!  
Muziekvereniging Sirena is met haar harmonie en drumband al druk be-
zig met de voorbereidingen. Maar we doen dat zeker niet alleen!  
Door samen te werken met Zanggroep Nova, enkele vocalisten en een 
band krijgen we een geweldige mix van herkenbare en vlotte muziek. De 
presentatie is in handen van Henrike Brouwer.  
Tijdens deze avonden gaat het dak er af in De Schakel in Hooge Mierde. 
Deze show wil je niet missen, dus reserveer snel een kaartje. Weet jij al 
welke dag je komt luisteren? Laat het weten, dan zorgen wij dat je zeker 
een plekje hebt! Reserveren kan via tickets@sirenahoogemierde.nl. 
Vergeet niet te vermelden welke avond en met hoeveel personen je 
komt!  
Locatie: MFA de Schakel Hooge Mierde 

Aanvang 20.00 uur. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
 

 

Katholieke Bond van Ouderen  
Beste leden, GRATIS  muziekmiddag voor de leden 
van de K.B.O. kring Reusel de Mierden op 27 septem-
ber om 13.30 uur in de Schakel te Hooge Mierde  Deze 
middag wordt afwisselend verzorgd door het koor  "De 
Vroolijcke Noot "en  d.j.  PIRKE  Tijdens het optreden 
van d.j. PIRKE  kan er ook gedanst worden. En op de 

achtergrond vertonen wij de beelden van onze  Playback show die wij 
t.g.v van ons 60- jarig jubileum opgevoerd hebben Graag tot 27 septem-
ber in de Schakel voor en middag vullend muziekprogramma    
Bestuur   K.B.O. Kring Reusel de Mierden   
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De Schakel 
Nieuwe beheerder in de Schakel  
Per 01 oktober hebben we een nieuwe beheerder in 
de Schakel. Jan Smolders heeft enige maanden ge-
leden aangegeven dat hij wil stoppen met zijn functie 
als beheerder van de Schakel. Op die dag is het ook 
precies zes jaar geleden dat Jan bij de Schakel be-

gonnen is, 01 oktober 2016. Nadat Jan afscheid had genomen van de 
Ark, heeft hij zich vol overgave gestort op het gemeenschapshuis van 
Hooge Mierde. Mede dankzij de inzet van Jan hebben we in Hooge 
Mierde een gemeenschapshuis waar we als dorp trots op mogen zijn. 
Het bestuur van de Schakel wil Jan (en Willemien) bedanken voor de 
enorme inzet die zij jarenlang hebben getoond. 
Per 01 oktober een nieuwe beheerder dus. Hij stelt zichzelf graag voor. 
Met ingang van 1 oktober word ik de nieuwe beheerder van de Schakel 
in Hooge Mierde. Graag wil ik me nader bij u voorstellen: mijn naam is 
Joost Gribling (51), van oorsprong kom ik uit Schijndel en sinds septem-
ber 2021 woon ik in Bladel. 
Na mijn opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam 
(1989-1992), heb ik tot 2000 bij het Bayerische Staats Ballet in München 
gedanst als balletdanser. 
Toen mijn danscarrière ten einde liep ben ik 1998 naar Curaçao ver-
trokken en heb daar mijn eigen balletschool opgestart waarvoor ik di-
verse evenementen heb georganiseerd. Mijn ouders hadden op Cura-
çao een militair tehuis, alwaar ik diverse beheerderstaken heb uitge-
voerd.In 2001 ben ik terug naar Nederland gegaan en heb daar nog 10 
jaar balletles gegeven in Bladel, Eersel en Bergeijk. 
Uiteindelijk ben ik in Tilburg een BBL-opleiding verzorgende IG  gaan 
volgen en ben daarna gaan werken in de thuiszorg als individuele bege-
leider en hulp. 
Toen ik de uitdagende beheerdersfunctie bij de Schakel voorbij zag ko-
men, heb ik daarop direct gereageerd. Na een fijn gesprek met het be-
stuur, heb ik de kans gekregen om deze uitdaging met beide handen 
aan te grijpen. 
Ik kijk uit naar de samenwerking met Hooge Mierde en hoop dat de men-
sen die van de Schakel gebruik maken zich thuis blijven voelen of gaan 
voelen.  
Tot binnenkort in de Schakel!   Joost Gribling 

  



 

  Teenage Dance Experience in de Schakel  
Graag nodigen we alle tieners uit voor het Teenage Dance Experience. 
Dit wordt gehouden op 30 september in de Schakel. Aanvang 19.30 uur 
tot 22.30 uur. Deze avond is vol met moderne muziek, gedraaid door DJ 
Tyme. Er is een gastoptreden van DJ Souza, bekend van de Elsom en 
vele andere evenementen.  De entree is gratis voor iedereen vanaf 12 
tot en met 17 jaar. Deze avond wordt aangeboden ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van de Gemeente Reusel-De Mierden. 
De Dorpsraad 

 
 

  
       

  

 

 
 
 

  

       

  
 

 

 
 

  
       

  

 

 
 
 

  

       

  
 

 

 

 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 

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

 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 – 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  
 
 
 

 


