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  Oud ijzer 
Zaterdag 12 november a.s. haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’” 
weer oud ijzer op. We beginnen om 10 uur met ophalen. Wilt U het ijzer 
zelf aan de weg leggen . Het is verstandig om het oud ijzer zaterdagoch-
tend aan de weg te leggen ivm  kapers op de kust. Vriendelijk verzoeken 
wij U om geen koelkasten, diepvriezen, wasmachines of drogers in te 
leveren, dit behoort niet meer tot oud ijzer! Voor zwaar ijzer  kunt U bel-
len naar A. Smolders tel.5091529. Tevens kunt U het hele jaar door oud 
ijzer inleveren bij A. Smolders  Hoolstraat 3 
 

                        Prinsbekendmaking 2023 
De start van ons 55-jarig jubileum, zorg dat je erbij bent!  
Op zaterdag 19 november is het weer tijd voor onze jaarlijkse Prinsbe-
kendmaking. Op die avond zullen we te weten komen, wie de taak over 
zal gaan nemen van Oud-prins Voets I, Adjudant Thom, Jeugdprins Ties 
& Jeugdprinses Lot. Dit jaar zal het anders zijn dan andere jaren.  
De avond zal beginnen met de bekendmaking van de Jeugdprins & 
Jeugdprinses 2023. Nadat zij hun eerste feestje hebben gevierd gaan 
we door met de volgende bekendmaking: wie wordt de nieuwe Prins(es) 
der Haoiboeren 2023 en wie zal zijn/haar Adjudant(e) zijn? 
Daarna kan het feest helemaal losbarsten met niemand minder dan Je-
roen van Zelst. De kersverse Prins(es) met zijn gevolg zal er een onge-
looflijk mooi feest van maken. 
Dus zorg dat je erbij bent. 
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: MFA de Schakel. Entree: gratis    

  

 Oud izjer“ 
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  Proms Music On groot succes 
Eindelijk was het zover. Proms Music On! Twee keer een tjokvolle Scha-
kel. Wat hebben we genoten van de heerlijke luchtige afwisselende mu-
ziek. De spetterende optredens van zanggroep Nova, de solisten Fabi-
enne Jansen, Bente Michiels en Thijs van Gisbergen. En natuurlijk Hen-
rike Brouwer die naast het presenteren ook een Sirena-lied bracht. Sa-
men met Harold Lensen onze dirigent wist zij het publiek te enthousias-
meren en mee te nemen in onze bonte verzameling van muziekstij-
len.Het publiek was duidelijk blij verrast. Dat bleek uit de vele positieve 
reacties die we tijdens de afterparty kregen. De mensen hebben genoten 
en dat kon je zien. Het bleef nog lang gezellig in de Schakel. We gaan 
lekker nagenieten en aan de slag met ons volgend project. Op 8 januari 
vanaf 11.00 uur brengen we een verrassend muzikaal programma in de 
Bijenkorf en proosten we op het nieuwe jaar. Hopelijk zien we je dan 
ook.  
Zonder onze Vrienden van Sirena en Sponsoren hadden we Proms Mu-
sic On niet kunnen doen.  
Sponsoren heel erg bedankt!  
Van Gisbergen bouw en ontwikkeling | Michelbrink Elektro | Timmerbe-
drijf Mari Meulenbroeks | Installatiebedrijf Schoormans | Café - Restau-
rant de Bijenkorf | Carwrapmasters.nl | Hurkmans Groep | ROPAsign 
Veelzijdig in reclame | Nathalie Van Gisbergen Lommers Makelaars | 
Ergoform | Van den Hout Metaal en Machinebouw |  Lendering autobe-
drijf | Van Voskuijlen en Koekoek | GeWOON architecten | aannemers-
bedrijf J.A. van Gisbergen b.v. | CK2 Adviesbureau voor bouwconstruc-
ties en natuurlijk onze Vrienden van Sirena.  

Peuterprogramma Hooge Mierde: een mooie plek om peu-
ters te laten ontdekken, groeien en leren! 
In het pand van basisschool De Akkerwinde biedt Nummereen naast 
buitenschoolse opvang ook een peuterprogramma aan. Het peuterpro-
gramma wordt 2 ochtenden per week aangeboden van 08.30 tot 12.30 
uur. Speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar, om hen spelenderwijs voor 
te bereiden op de basisschool. Op dit moment zijn er op dinsdag- en 
donderdagochtend nog enkele plekjes beschikbaar binnen het peuter-
programma in Hooge Mierde. Wil je eens een kijkje komen nemen? 
Maak een afspraak voor een rondleiding via www.nummereen.com. In-
schrijven kan ook via de website. 
 

http://www.nummereen.com/


Vogelshow “open brabants kampioen-
schap”  12 en 13 november a.s.  

 
Bestuur en leden van Vogelvereniging “Zang en Kleur” uit Reusel-
De Mierden gaan wederom een vogeltentoonstelling te organise-
ren. In 8 jaar tijd hebben we een van de grootste shows in Zuidoost 
Brabant tot stand gebracht. Door 51 inzenders, komende uit ge-
heel Brabant en enkele uit Belgie, zijn voor deze show 682 vogels 
ingeschreven. Om in Hooge Mierde te komen leggen deze inzen-
ders (enkele reis) gezamenlijk 1358 km af.    
Een teken dat het goed toeven is bij “Zang en Kleur”. Een must om te 
komen kijken. Een aantal van onze leden nemen met regelmaat deel 
aan vogelshow’s zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Hierdoor 
ontstaat met de andere vogelkwekers een plezierige band en worden er 
onderling ervaringen uitgewisseld over het houden en kweken van aller-
hande soorten vogels. Deze contacten hebben geresulteerd in veel in-
zenders die  hun vogels ter keuring gaan brengen. Onze tentoonstelling 
herbergt een breed scala aan vogels. Diverse soorten kleurkanaries, 
vele soorten tropische vogels, parkieten zowel grote als kleine, insecten- 
en vruchteneters, duiven en kwartels. Maar ook “eigenkweek” Europese 
cultuurvogels zoals putter, goudvink, sijs, merel, lijster ed. Het betreft 
voornamelijk vogels die afgelopen of vorig jaar zijn gekweekt, daarom is 
een enorme diversiteit aan kleurrijke vogels te bewonderen. 
Doordat de keurmeesters hun oordeel voorzien van een puntentoeken-
ning, is voor de inzenders van de vogels een wedstrijdelement inge-
bracht en kan men dus op een sportieve manier wedijveren om de hoog-
ste eer. Uiteraard is goud- zilver of brons niet het enigste, ook een goede 
“prijzenruif” is aantrekkelijk voor de inzenders.  Diegene die minimaal 5 
vogels inzenden dingen mee aan de prijzen in natura. 
Vogelbeurs op zondagmorgen  
Heeft u interesse om ook vogels te gaan houden?  Door diverse liefheb-
bers worden vogels aangeboden zodat u uw hobby kunt uitbreiden of aan 
deze hobby kunt beginnen. Kortom vele facetten van vogels komen aan 
de orde op deze vogelshow, dus zeker een bezoek waard. 
De vogelshow is geopend op: zaterdag 12 november van 14.00 tot 20.00 
uur op zondag 13 november van 09.00 tot 16.00 uur. Op zondagmorgen 
van 09.00 tot 12.00 uur is de vogelbeurs. Dit alles is dus te doen in het 
komende weekend in Gemeenschapshuis “de Schakel” te Hooge 
Mierde.   



                       (advertentie) 

   

Kom jij bij ons werken?  
Wij zijn op zoek naar een jonge dame of jonge heer die ons team wil 
komen versterken. Lekker dicht bij huis en uren zelf in te delen binnen 
kantooruren.  
Wie zijn wij?  
Wij zijn een groothandel in kadoverpakkingen die hoofdzakelijk ver-
koopt via onze webshop. Ons magazijn is in Lage Mierde. Van daar uit 
wordt alles verstuurd naar onze klanten.  
Wat vragen wij?  

• Een vlotte dame of heer die van aanpakken weet.  
• Minimaal 3 uur per week, wanneer mag je zelf bepalen mits het 

tussen 8.00 en 17.00 uur is op werkdagen van maandag tot en 
met vrijdag.  

• Je moet het niet erg vinden om alleen te werken •  Je leeftijd is 
tussen de ca. 15 en  19 jaar.  

Wat moet je doen?  

• uitpakken van binnengekomen goederen  
• op maat snijden (met een machine) en ompakken van b.v. 

vloeipapier   
• magazijn op orde houden  
• bestellingen mee verzamelen  

Wat bieden wij?  

• Een marktconform salaris  
• Kleine werkkring  
• Flexibele werkdagen en -uren             Lijkt het je wat? Kom dan 

eens vrijblijvend kijken!  Of bel:    013-5914371  

Of mail: info@kadopapier.net  



Heeft u al een nieuwe agenda voor 2023? Reserveer 
dan nu alvast zaterdag 21 januari!  
 
In 2023 is het 7,5 jaar geleden dat zanggroep Ti Sento uit Hooge Mierde 
werd opgericht.  De groep is in korte tijd gegroeid van 30 naar 50 leden 
die iedere week met veel plezier en enthousiasme repeteren. Om dit te 
vieren verzorgt Ti Sento een jubileumconcert op 21 januari 2023. Het 
concert begint om 20.00 uur. U kunt  genieten van een selectie uit be-
kend repertoire aangevuld met nieuwe nummers onder begeleiding van 
het vaste combo. Tijdens deze avond zullen ook de zanggroepen Nova 
en Switch een aantal nummers voor u opvoeren. In de pauze en na af-
loop treedt de band Wilton op in de foyer.  
Zodra de kaartverkoop start leest u dat in dit blad.   


