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Dorpsbelangen  
Heeft U de kerststal al gezien op het Myrthaplein? Deze 
is vanaf nu weer te bezoeken. 

 
Volgende week verschijnt alweer de laatste Klepper van 
dit jaar. Dus tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er geen 

uitgave van de klepper. Kopij voor Klepper 1  insturen voor 4 januari 
18.00u. 
 

  Nieuwjaarsconcert Sirena 
Op zondag 8 januari 2023 is het eindelijk weer zover: het Nieuwjaars-
concert van Muziekvereniging Sirena. De muzikanten van Sirena zijn na 
de zeer succesvolle en drukbezochte Promsconcerten van begin no-
vember meteen aan de slag gegaan om een feestelijk programma in te 
studeren waarmee het nieuwe jaar 2023 muzikaal ingeluid kan worden. 
Tijdens dit concert zullen de verschillende geledingen van zich laten ho-
ren: eerst de jeugdige slagwerkers van de jeugddrumband o.l.v. Angela 
Aarts, daarna de drumband o.l.v. Johan van Otterdijk en tot slot het har-
monieorkest o.l.v. Harold Lenssen. Een bijzonder onderdeel van het 
concert is een werk voor dwarsfluit en orkest waarin de solopartij met 
verve vertolkt wordt door Nimke Nijhoff-Verhees.  En voor het echte 
nieuwjaarsgevoel mag een Weense wals natuurlijk ook niet ontbreken 
op het programma! 
Het concert vindt plaats in Café Restaurant De Bijenkorf, Myrthaplein 8 
en de aanvang is om 11:00u. 
 
 

  

 Oud izjer“ 
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  Kerstsfeer in Hooge Mierde 
 De Vroolycke Noot, Myrtha Musica, het Shantykoor, Nova en muziek-
vereniging Sirena zijn al flink aan het repeteren om 18 december voor 
jou een mooie muziekmiddag te verzorgen. De verenigingen laten alle-
maal hun eigen unieke geluid horen. Uiteraard hoort bij deze middag 
een heerlijke versnapering. De verenigingen zorgen voor krentenbrood 
en worstenbrood. De toegang is gratis maar wij waarderen een vrijwillige 
bijdrage. Deze vrijwillige bijdrage kunt u aan de kerstman geven die ook 
aanwezig is in De Schakel. Wij hebben er zin in en hopen samen met u 
in een gezellige kerstsfeer te belanden.   
Datum: 18 december 2021 
Aanvang: 13:30 u, de zaal is open vanaf 13:00 u 
Locatie: Gemeenschapshuis De Schakel  

 

“Hier heur ik thuis”.  
Hier heur ik erbij, hier ben ik op mijn ge-
mak. Dit gevoel hebben veel gasten weer 
mogen ervaren tijdens een gezellige mu-
ziekmiddag van Zonnebloemafdeling Reu-

sel-de Mierden. 
Op zaterdag 15 oktober hadden wij een geweldige middag samen met 
troubadour Robert in de Ster in Lage Mierde. Veel van onze Zonne-
bloemgasten zagen we weer terug bij onze hierop volgende activiteit: 
Aardappelexcursie bij Aardappelbedrijf van de Borne, een heel interes-
sante gezellige middag waar de gasten een en al oor waren voor het 
boeiende relaas van de gastheer. 
Wij willen beide locaties nogmaals bedanken voor de gastvrijheid waar-
mee wij werden ontvangen. Wij hopen dat in 2023 weer veel gasten die 
tot de doelgroep (fysieke beperking) behoren geweldige ontspannen 
“ZON”dagen mogen beleven, met ons afwisselende activiteitenpro-
gramma willen we weer al deze mensen uit heel de gemeente Reusel-
de Mierden fijne momenten geven. 4 kernen, 1 gemeente, 1 Zonne-
bloem, dat is hoe wij dit hier samen doen. Het gevoel “hier heur ik thuis”, 
hier ben ik op mijn gemak, wordt jullie allemaal zeer gegund, voor nu 
Fijne Feestdagen,  geniet vooral, zoveel je kunt.  
Tot ziens in 2023,   Zonnebloem Reusel-de Mierden. 

 

 



 

Katholieke Bond van Ouderen  
Beste K.B.O.- senioren 50+ leden, 
Naast de vaste wekelijkse activiteiten hebben we voor 
de maand januari de volgende activiteiten:  
- Dinsdag 3 januari is het weer kienen in de Scha-
kel. Aanvang van deze  gezellige middag is 13.30 uur. 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen. 

- Donderdag 5 januari gaan we wandelen. Vertrek vanaf de Scha-
kel om 14.00 uur. 

- Donderdag 12 januari en donderdag 26 januari creatieve midda-
gen in de Schakel vanaf 13.30 uur.  Handwerken, kaarten maken 
enz.. 

Bestuur K.B.O- senioren 50+ 
 

 
 

Dorpsraad Hooge Mierde  
Mooiste Kerstversiering in Voortuin 
Beste bewoners van Hooge Mierde, 
Het is alweer bijna kerst en overal zien we mooi versierde 
voortuinen en voorgevels. Het brengt de kerstsfeer in het 
dorp en iedereen wordt er vrolijk van. De Dorpsraad wil 
graag iedereen stimuleren om het straatbeeld nog gezelli-

ger te maken en stelt aan de 3 mooiste tuinen een prijs beschikbaar.  
De mooiste tuin ontvangt een diner bon voor 2 bij de Bijenkorf, de 2de 
prijs is een levensmiddelenpakket en de 3de prijs een vogelvoeder-
kastje.    
Op vrijdag 23 december tussen 19.00 en 21.00 uur maakt de Dorpsraad 
een rondje door heel Hooge Mierde en beoordeelt wie de mooiste ver-
sierde voortuin heeft. De prijzen worden zaterdag 24 december aan de 
drie winnaars uitgereikt. Deelname is geheel gratis. Aanmelden is niet 
nodig. 
Doe mee en versier voor vrijdag 23 december je voortuin of voorgevel 
en verhoog de kerstsfeer in Hooge Mierde. Hopelijk ben jij de gelukkige 
winnaar van 1 van de 3 prijzen. 

 

 

  

 



Brofiber glasvezel in Hooge Mierde                           

                
Begin 2023 start Brofiber met de aanleg van glasvezel in Hooge Mierde. 
Als echte ‘Reuselse broers’ willen ze niet alleen zorgen voor een goede 
internetverbinding, maar vinden ze ook de verbinding met de inwoners 
en verenigingen van Gemeente Reusel-De Mierden belangrijk. Daarom 
verdelen ze ruim € 100.000  over lokale verenigingen in onze gemeente.  
Meld jij je aan voor een glasvezel aansluiting van Brofiber, dan kun je 
daarmee € 60,- voor je vereniging verdienen. Lees meer hierover op 
www.brofiber.nl/clubkas.  
Daarnaast is Brofiber op zoek naar lokale schouwers. Als schouwer ond 
ersteun jij het team van Brofiber in het sneller aanleggen van glasvezel 
in ons dorp. Je beoordeelt bij (potentiële) klanten in Hooge Mierde of 
hun woning geschikt is voor een glasvezel aansluiting. Uiteraard bege-
leiden ze je in het proces tot schouwer. Een mooi baantje, al vanaf 5 uur 
per week!  
Wil jij meer weten over glasvezel? Loop eens binnen tijdens onze weke-
lijkse inloopspreekuren van 19.00 tot 20.00 uur: 

• Maandag in De Kei, Reusel  

• Dinsdag in De Schakel, Hooge Mierde  

• Woensdag in De Ster, Lage Mierde  

• Donderdag in 't Drieske, Hulsel 

Op dinsdag 20 december staan de providers op de markt in Hooge 
Mierde, op woensdag 21 december in Lage Mierde en donderdag 22 
december in Hulsel. Loop tussen 11.00 en 17.00 uur even langs en stel 
jouw vragen!  
Vragen hierover? Neem contact op via info@brofiber.nl  
 
 
 

  

       
  

 

 
 

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