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  Bedankt 
Toen ik 6 jaar geleden ben begonnen als beheerder van De Schakel 

had ik niet kunnen bedenken dat deze baan mij zoveel plezier en ener-

gie zou schenken. WAT HEB IK GENOTEN VAN 6 JAAR DE SCHA-

KEL ! Hier willen Willemien en ik iedereen heel hartelijk voor bedanken.   

Ook bedankt voor de vele attenties die wij van jullie mochten ontvan-

gen. Dat was hartverwarmend.  

     Jan Smolders 

 

VDV 
Beste leden, 
Op 15 november gaat Anja vd Borne ons vertellen over 
Huize Moors, een sfeervol huis voor 28 bewoners te 
Bladel die dementiezorg en/of lichamelijke zorg en on-

dersteuning behoeven. Vertrek 18.30 uur met ingedeelde auto's. 
Het bestuur 

 

  Muzikale Wandeling  
Een bijzondere ervaring in een prachtig stukje Hooge Mierdse natuur, 
op net die ene mooie zonnige zondag, 25 september.De combinatie van 
bewegen, natuur en muziek, maakte veel mensen enthousiast om de 
wandelschoenen aan te trekken,voor deze, ruim 8 km, bijzondere wan-
deltocht. Een tocht waar je onderweg verrast werd door wetenswaardig-
heden over de natuur en door diverse heel gevarieerde muzikale optre-
dens. We hebben vele mooie reacties mogen ontvangen waarvoor dank! 
Bedankt ook Sjef, Wilton, Just for Fun, Loraine en Gewoon doen. Ook 
voor de inzet van iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om dit bijzon-
dere evenement te laten slagen. Bedankt Allemaal! 
De Organizossie 

 Oud izjer“ 
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  “Muziekonderwijs  
Stichting Mooj (Muzikale Opleiding en Ontwikkeling Jeugd) richt zich op 
alle jeugd binnen de gehele gemeenschap Reusel-De Mierden  
De Stichting heeft als doel: 

1. Intensivering en verbreding van het muziekonderwijs in onze 
gemeente. 

2. Het samenspel van leerling muzikanten uit gemeente Reusel- 
de Mierden organiseren en verder ontwikkelen. 

Het bestuur van deze stichting bestaat uit vrijwilligers met affiniteit voor 
muziek uit Reusel-De Mierden. Zij zetten zich in om de continuïteit van 
het samen musiceren in goede banen te leiden.Tijdens de corona peri-
ode zijn de subsidies niet uitgegeven en dit heeft tot gevolg gehad dat 
met het opgespaarde budget kon worden overwogen om een pilot ‘Meer 
Muziek In De Klas’ te starten. Een landelijk initiatief, waar de scholen 
zich graag bij wilden aansluiten. Omdat de scholen in Reusel-De 
Mierden relatief klein zijn, moeten de schooldirecteuren keuzes maken 
over hoe zij hun personele budget benutten en aan welke activiteiten zij 
hun geld willen besteden. Daarbij is in het verleden om budgettaire re-
den maar gedeeltelijk gekozen voor een vakleerkracht muziek. In over-
leg met de schooldirecteuren van Reusel-De Mierden en aanbieder 
Art4U is Stichting Mooj tot het volgende plan van inzet gekomen: muz-
iekonderwijs (met een duidelijke leerlijn) 1 jaar financieel garanderen in 
alle groepen op alle zes basisscholen. In september 2022 zou dit project 
van start maar door krapte op de arbeidsmarkt is dit vertraagd. Op dit 
moment wordt er gezocht naar één of meer muziekvakleerkracht(-en) 
die deze mooie rol kan gaan vervullen. Helaas heeft zich op het moment 
van dit schrijven nog geen vakleerkracht gemeld, ondanks uitgebreid ad-
verteren. De subsidie van Stichting Mooj en de eigen bijdrage van de 
scholen maken dit project financieel mogelijk. De gemeente Reusel-De 
Mierden is één van de weinige gemeentes in De Kempen die nog GEEN 
structureel muziekonderwijs op de basisscholen financieel ondersteunt. 
De hoop is dat door dit ambitieuze project de politiek het belang en nut 
inziet en overgaat tot een structurele bekostiging van deze lessen. De 
Stichting is nu in overleg met diverse partijen, waaronder de politiek, om 
deze bijdrage structureel te maken, zodat alle kinderen in Reusel-De 
Mierden muziekonderwijs krijgen en dat dit voor de toekomst gewaar-
borgd wordt. 
Wij onderschrijven graag de slogan van het landelijke project ‘Meer Muz-
iek in de Klas’. Die luidt:  

Gun ieder kind het effect van muziek!! 



  Music Proms On 
Yes het reserveren van kaartjes voor "Proms Music On" gaat goed. 
Daar zijn we heel blij mee. Fijn om te zien dat familie, dorpsgenoten en 
vrienden van Sirena, Nova en onze band ons zo steunen. Heb jij al een 
kaartje? Het wordt echt te gek. Spetterende optredens van Nova, solo 
optredens van Bente, Thijs en Fabiënne en ook onze presentatrice 
Henrike gaat een aantal nummers vertolken.  
Dus 
Kom op vrijdag 4 en/of zaterdag 5 november 2022 naar gemeen-
schapshuis De Schakel voor Proms Music On. 
Deze show wil je niet missen, dus reserveer snel een kaartje via tic-
kets@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. 

Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen 
voor Carnaval 2023! De aftrap van dit nieuwe carna-
valsjaar, en tevens het jaar van ons 55jarig bestaan, 
is op 19 november.  
Die avond maken we eerst onze nieuwe Jeugdprins 
en Jeugdprinses bekend waarna we gaan kijken wie 
Prins en Adjudant van het Haoiboerenrijk 2023 wor-

den. Dit laatste wordt op een ludieke manier verzorgd door onze oud-
prinsen. We zullen die avond ook ons programma van Carnaval 2023 
bekendmaken. Maar bovenal wordt het een gezellig feest van met zan-
ger Jeroen van Zelst en DJ Christian. Gratis entree! Aanvang 19:30 
uur. Schrijf ook onderstaande data alvast maar in jullie agenda’s 

• 10 Feb 2023: Jubileum receptie 

• 11 Feb 2023: Opwermen (met o.a. Immer Hansi) 

• 17 Feb 2023: Schoolcarnaval + Sleuteloverhanding (dit jaar in 
Hooge Mierde!) 

• 18 Feb 2023: Boerenbruiloft met optredens van Pater Moes-
kroen en Gullie 

• 19 Feb 2023: Optocht 

• 20 Feb 2023: Seniorenochtend + Dweilmiddag 

• 21 Feb 2022: Kindermiddag + Begraving 
 
Wij hebben er al volop zin in! 
Bestuur, Raadsleden en gezamelijke horeca 
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 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 

 Loonbedrijf van Raak B.V. 
 De Luther 4 - 5095 AC  Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5091361 
 Fax 013-5092565 

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 . 

 
 

 Installatiebedrijf Schoormans BV 

 Sanitair - verwarming - airco 
 't Bogtje 12 Hooge Mierde 
 Telefoon: 013-5091268 

http://www.vissers-mengvoeders.nl/

