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Intocht Sinterklaas 2022 

Op zondag 20 november zal Sinterklaas weer in 
Hooge Mierde arriveren. 
Om 10.30 uur vertrekken Drumband en Harmo-
nie Sirena vanaf het Myrthaplein om samen met 

alle kinderen, (basisschoolleeftijd) hun ouders en andere belangstellen-
den, Sinterklaas feestelijk af te halen in de St. Cornelisstraat. Daarna 
gaan we via de Leendestraat, de Averbodelaan, de Rispenstraat en de 
Schoolstraat naar De Schakel, waar we een gezellige ochtend hebben 
met Sinterklaas. Bij slecht weer komt de Sint rechtstreeks naar De Scha-
kel, ouders en kinderen worden daar dan ook verwacht. Het belooft weer 
een super gezellige ochtend te worden, met een dansoptreden speciaal 
voor Sinterklaas. 
Zet deze datum alvast in je agenda. 

  

A.M.V.V. 
Beste leden van AMVV 
Op 10 november hebben we een spellenavond de 
avond begint om 20.00 bij de Schakel 

 

 

Collecte Nederlandse Brandwondenstichting  
De collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting die onlangs ge-
houden werd, heeft 693,89 euro opgebracht. Wederom een record van 
de opbrengst!! 
Alle gevers bedankt voor Uw gift en alle collectanten hartelijk bedankt 
voor jullie geweldige inzet!!! 

 

 Oud izjer“ 
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  Goede Doelen Week Reusel de Mierden 
In april 2023 starten we de Goede Doelen Week in Reusel de Mierden, 
de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Omdat het steeds moei-
lijker is om voor alle goede doelen collectanten te vinden, willen we vanaf 
2023 onze krachten bundelen. Vele gemeentes zijn ons al voorgegaan 
met goede resultaten. Voor onderstaande 14 landelijke collectes komen 
er dan in 2023 geen 14 collectanten aan de deur maar slechts één! 

• Alzheimer Nederland 
• Brandwondenstichting 
• Nationaal Fonds Kinderhulp 
• KWF Kankerbestrijding 
• Maag Lever Darmstichting 
• Diabetesfonds 
• Nierstichting 
• Hartstichting 
• Handicap NL 
• Prinses Beatrix Spierfonds 
• Reumafonds 
• Hersenstichting 
• Longfonds 
• Rode Kruis 
 

We willen graag op korte termijn (liefst voor 6 november a.s.) weten wie 
de laatste jaren de coördinatoren waren in onze gemeente van boven-
staande Goede Doelen. Willen deze mensen even een mail sturen naar 
onderstaande contactpersonen. 
Mochten er nog coördinatoren van landelijke Goede Doelen zijn waar-
van hun Goed Doel niet in bovenstaande lijst staat, dan kunnen zij ook 
een mail sturen naar onderstaande contactpersonen.  
 
Reusel:      Marianne Peijs emailadres: p.peijs@chello.nl 
Hulsel:       Anja Ansems emailadres: j.ansems4@chello.nl 
Lage Mierde:Jan Adams emailadres: jan_adams_@hotmail.com 
 
Hooge Mierde:Maria Michelbrink emailadres: e.michelbrink@chello.nl 
 
 
Alvast bedankt namens werkgroep GDW Reusel de Mierden. 
 
 
 

 



  Proms Music On  
Het is bijna zover. Op 4 en 5 november opent De Schakel haar deuren 
voor Proms Music On. We nodigen je van harte uit om te komen genie-
ten van een heerlijke, luchtige muzikale avond waar muziekvereniging 
Sirena samen met een te gekke band, zanggroep Nova, solisten Fabi-
enne Jansen, Bente Michiels en Thijs van Gisbergen een spetterende 
show brengt. Dit alles wordt gepresenteerd door Henrike Brouwer die 
zelf het publiek ook enorm zal verrassen. Wij hebben er heel veel zin in. 
reserveer snel een kaartje 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 K.B.O.- senioren 50+ leden, 
 
Naast de vaste wekelijkse activiteiten hebben we voor 
november de volgende activiteiten: 
 

- Dinsdag 1 november is het weer kienen in de Schakel. Aanvang 
van deze  gezellige middag is 13.30 uur. Er zijn weer mooie prij-
zen te winnen. 

- Donderdag 3 november gaan we wandelen. Vertrek vanaf de 
Schakel vanaf 14.00 uur. 

- Donderdag 10 november creatieve middag in de Schakel vanaf 
13.30 uur. Handwerken, kaarten maken enz..  

- Donderdag 24 november hapjes maken in de Schakel. Aan-
vang  14.00  uur. Voor deze middag moet je je wel opgeven i.v.m. 
inkopen van de ingrediënten voor de hapjes en het beperkte aan-
tal leden die kunnen deelnemen aan deze middag.  Kosten voor 
deze middag bedragen  tussen € 8,00 en € 10,00  p.p.. Opgeven 
kan door te bellen naar 013-5091909 of te mailen naar secreta-
ris@kbohoogemierde.nl..  

 
Bestuur K.B.O- senioren 50+  
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 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 

 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 
 

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 . 

 
  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 – 14.00u 06-20418337 
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  
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