
DE KLEPPER 
Uitgave van Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde 
Redactie: De Luther 10                      tel:06-12927560  
e- mail:     deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl 
Kopij voor:    Woensdag 18.00 u  
Website :        www.dorpsbelangenhoogemierde.nl  
Zie hier ook de  activiteitenagenda 
Jaargang 41 nr    4          25 jan        2023 

 
 

 
Quizmiddag Zonnebloem afd. Reusel-De Mierden 
Op woensdag 15 februari organiseert De Zonnebloem afdeling Reusel-
De Mierden een quizmiddag in De Klok in Reusel. Aanvang van de mid-
dag is om 13.30 uur en rond de klok van 16.30 uur zullen we deze mid-
dag afsluiten. 
Het beloofd weer een gezellige middag te worden. 
Wilt u zich ook aanmelden bij De Zonnebloem als gast of vrijwilliger dan 
kunt u vrijblijvend informeren. 
Voor informatie: 
Reusel: Ben van Limpt, tel. 0497-336734 
Hooge Mierde: Annemie van Limpt, tel. 013-5091904 
Lage Mierde: Joke de Rooij, tel. 013-5092510 
Hulsel: Miranda Michelbrink, tel. 013-5091976 

 

  Te huur 
Te huur per 1-3-2023, opslaghal +/- 150 m2 met roldeur te Hooge Mierde 
enkel voorzien van verlichting. 
Huurprijs € 700,= per maand, bij interesse mailen naar d.hen-
drikx3@chelllo.nl 

 

  Te koop 
nette woonunit te Hooge Mierde Bij belangstelling bellen 06-29572908 

 

 Oud izjer“ 
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Brofiber helpt jou bij jouw glasvezelkeuze                          

                
voor de korte en lange termijn 
Wij krijgen veel vragen over de verschillen tussen de twee glasvezelaan-
bieders. We begrijpen de verwarring. Het allerbelangrijkste is dat je de 
juiste keuze maakt! Loop daarom binnen bij onze wekelijkse inloopavon-
den van 19.00 tot 20.00 uur voor vrijblijvend en eerlijk advies van lokale 
adviseurs.  

• Maandag in De Kei, Reusel  

• Dinsdag in De Schakel, Hooge Mierde  

• Woensdag in De Ster, Lage Mierde  

• Donderdag in 't Drieske, Hulsel 

Meld je aan voor glasvezel van Brofiber en ontvang 3 maanden gratis 
glasvezel. Daarnaast is onze Brofiber Clubkas Campagne verlengd. Bij 
aanmelding uiterlijk 31 maart steun je jouw vereniging met 60 euro. Lees 
meer hierover op www.brofiber.nl/clubkas.  

Vragen? Kom langs of neem contact op via info@brofiber.nl  
 

  Winterwandeling zondag 12 februari 
Op zondag 12 februari organiseert Ti Sento voor de vierde maal een 
winterwandeling. 
Er zijn twee mooie routes uitgezet (6,5 of 14,5 km) over zowel verharde 
als onverharde wegen. De routes leiden u door landelijk gebied en 
prachtige natuur. Landgoed Culitsrode wordt opengesteld voor deze 
wandeling, een mooie gelegenheid  om dit landgoed eens te bewonde-
ren. Onderweg staan in Het Koetshuis van Academy Bartels soep, koffie 
en thee voor u klaar.  
Inschrijven kan tussen 8.45 uur en 11.00 uur bij De Spartelvijver, 
Weeldsedijk 1 te Hooge Mierde. De kosten bedragen € 4 p.p. voor vol-
wassenen en € 2 voor kinderen. 
Voor degenen die de route van 14 km wandelen bestaat  de mogelijkheid 
om voor € 3 extra onderweg een lekkere amuse te nuttigen bij  Eetcafé 
Den Hoek.  
Wij hopen u op 12 februari te mogen begroeten. Graag tot dan!!! 
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   Carnaval  2023 
 

2023! Een Feestelijk jaar voor ons als verenging. We 
vieren ons 55-jarig bestaan. Reden genoeg om er 
weer een groot feest van te maken.  Hieronder vind 

je een overzicht van onze activiteiten. Zet ze alvast in 
je agenda en bestel je kaartjes.  

 
 
Ons programma staat, de voorbereidingen zijn in volle gang.  
Kortom wij hebben er al zin in, jullie ook? 
 
Vergeet niet je kaartjes te bestellen als je erbij wilt zijn tijdens:  
Opwerrùm zaterdag of de Kroegentocht.  
Voor onze overige evenementen hoeft u geen kaarten te kopen (Voor 
Zaterdag 18 Februari (Pater Moeskroen en Gullie) geldt €10,- entree 
vanaf 19.00 uur, echter geen voorverkoop) 
 
Wilt u deelnemen aan onze jaarlijkse seniorenbrunch, lees dan onder-
staande info.  

 

 Maandag 20 februari 2023 – Seniorenochtend 
Voor onze 55+-ers (uit Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel) organise-
ren we onze jaarlijkse seniorenbrunch. Gezellige carnavalssfeer, heer-
lijke brunch, loterij met leuke prijzen, opgeluisterd met een altijd leuke 
tonproat act (Berry Knapen). 
De brunch (inclusief koffie en thee, zijn geheel gratis, overige consump-
ties voor eigen rekening)  
Aanmelden via: secretaris@kbohoogemierde.nl of bij Corrie van Doo-
ren-van Herpt, Zilverslag 5, 5095 BW Hooge Mierde, (Tel. 013-
5091909).   
Bij aanmelden graag vermelden: naam, aantal personen en emailadres 
(indien beschikbaar).  
Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 08 Februari 2023. 
 
Aanvang: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur) 

Feestlocatie: de Schakel.  
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  Jubileum receptie – vrijdag 10 februari 
Verder heeft u vast vernomen dat we dit jaar 55-jaar bestaan. Omwille 
van deze reden organiseren we een Jubileum receptie. Deze receptie 
zal plaatsvinden op vrijdag 10 februari (helaas was er in onze uitnodi-
ging, een klein type foutje geslopen, waardoor er wat verwarring zou 
kunnen ontstaan over de datum)  
Iedereen die Haoiboergezind is of om welke reden dan ook bij onze ver-
eniging betrokken is of is geweest, is van harte welkom. Aanvang 20.00 

uur. Locatie: Café-Zaal-Restaurant de Bijenkorf. 
 

  Vlaggen  
Eind  januari/begin februari komen we bij u langs om het carnavals-
boekje rond te brengen. We zullen u dan ook de mogelijkheid geven, om 
u aan te sluiten als lid van de club van elf van onze vereniging. Hierbij 
ontvangt u gratis een Haoiboerenvlag. Leuk als zoveel mogelijk Haoi-
boeren deze vlag uithangen vanaf 2 weken voor carnaval. U bent al lid 
van onze club van 11 voor €11,- per jaar. Mocht u ons gemist hebben, 
of niet kunnen wachten, dan kunt u zich ook via onze website aanmelden 
als Lid van de Club van elf. 
 
 

Zaterdag 11 februari 2023 – Opwerrùm zaterdag  
met medewerking: Immer Hansi – Lekke band – Johnny purple – DJ 
Christian 
Feestlocatie: Café-Zaal Restaurant de Bijenkorf 
Aanvang: 20.30 uur 
Dresscode: Carnavals outfit 
Kaarten €11.00 (incl. €1,- servicekosten). (Let op: Vol = Vol). Kaarten 
te bestellen via: https://eventix.shop/yq6wqqby 
 
Vrijdag 17 febi 2023 – Schoolcarnaval & Sleuteloverhandiging  
De school trapt het carnavalsweekend af, met schoolcarnaval voor alle 
kinderen van de basisschool. Ze organiseren hun eigen schooloptocht 
gevolgd door een carnavalsfeest in de Schakel.  
’s Avonds zal Prins Köster d’n II, de sleutel overhandigd krijgen. Vanaf 
dan zal hij gaan regeren over het Haoiboerenrijk tot het einde van de 
carnaval. Dit jaar zal deze activiteit plaatsvinden in de Schakel! 
Aanvang Sleutel overhandiging: 20.00 uur 
Feest locatie: de Schakel 
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Zaterdag 18 februari 2023 – Boerenbruiloft  
Ons boerenbruiloftspaar treedt vandaag in het huwelijksbootje. Dit vie-
ren ze samen met hun ouders, vrienden, familie en getuigen tijdens een 
leuke ludieke ceremonie en feestmiddag.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om dit samen met hen te vieren. Dus 
zoek alvast je boerenkiel, overjurk en klompen, zodat je er klaar voor 
bent.  
Na dit feest, is het tijd om de buikjes te vullen (+- 18.00 uur). De geza-
menlijke horeca zorgt voor een heerlijk stamppotten buffet en broodjes 
rookworst en gehaktbal (Kosten: €15,- kinderen t/m 12 jaar €8,-) Ieder-
een is welkom (ook wanneer je niet bij boerenbruiloft aanwezig was) 
’s avond feesten we verder met om 20.30 een optreden van Pater Moes-
kroen en later op de avond Gullie en DJ Christian. Kortom een dag waar 
jij bij geweest moet zijn. 
Aanvang boerenbruiloft: 12.30 verzamelen in de Schakel (Aanvang hu-
welijk 13.30 Schakel) 
Aanvang stamppotten buffet: 18.00 uur 
Aanvang feestavond: 20.00 uur 
Locatie: de Schakel 
 

  Zondag 19 februari 2023 – Optocht 
Nadat 3 jaar geen optocht op zondag door het Haoiboerenrijk heeft ge-
trokken, gaan we er dit jaar weer in volle glorie tegenaan! Diverse groe-
pen, individuen zijn alweer gestart met de voorbereidingen. Doen jullie 
ook mee. Opgeven via onze website: https://www.haoiboerkes.nl/Op-
tocht/Opgave-Formulier/  
Na de optocht is het natuurlijk feest in de Schakel met onze huis DJ 
Christian. Honger? Geen punt frietkar is aanwezig! 

 
  Kroegentocht door Mierd 
We gaan gezellig van kroegje naar kroegje om te eindigen met een 
feestje in de Schakel. 
Voor €36,- per volwassenen (incl. €1,- service kosten) krijg je: een stem-
pelkaart, 3 consumpties per locatie (Bijenkorf, Den Hoek en Schakel, 
dus in totaal 9 consumpties) en 3 hapjes!  
Onze jonge jeugd (t/m 12-jaar) kan deelnemen voor € 16,- (incl. €1,- 
service kosten) en krijgen hiervoor: onbeperkt ranja en 3 hapjes.  
Aangekomen bij de Schakel, zal de band Velvet Roses samen met DJ 
Christian de dag tot een hoogtepunt brengen. Kortom een gezellige mid-
dag/avond voor jong en oud. Stilstaan is geen optie! 
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Aanvang: 15.00 uur 
Let op: Stempelkaarten ophalen vanaf 14.45u bij de Schakel, waarna 
start vanaf 15.00 bij de Bijenkorf! Tickets te bestellen via: https://even-
tix.shop/yq6wqqby 
 

Dinsdag 21 feb  Kindermiddag en Afsluiting carnaval 
Leuke kindermiddag waar we gaan ontdekken aan de hand van leuke 
spelletjes, wie in het Haoiboerenrijk, de Alleskunner is (programma be-
kend van TV). Er is dit jaar dus weer geen playbackshow, maar mocht 
je met een groepje/of alleen toch een leuke act/playback hebben, dan 
mag je ons dat altijd laten weten via: haoiboerkes@outlook.com 
(vermeld even jullie groepsnaam en namen en graag zelf even zorgen 
dat je de muziek bij hebt op een USB-stick) 
Na een leuke middag, gaan we vanaf ongeveer 18.00 uur afscheid ne-
men van onze Jeugdprins en Jeugdprinses, waarna ook onze Prins der 
Haoiboeren zal worden begraven. Zijn jullie erbij! 
Aanvang: 14.00 uur 
Feestlocatie: de Schakel. Honger? De frietkar is weer aanwezig! 
Wij hebben er al zin in! 
Tenslotte, mocht u nog fotomateriaal of andere archiefitems in uw bezit 
hebben van C.V. de Haoiboerkes, dan horen wij dit graag. U kunt contact 
met ons opnemen via: Haoiboerkes@outlook.com of via 1 van onze be-
stuursleden. 
  

       

  

  Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg 
Alle ruimte voor troost 

Rondweg 26 | 5531 AJ  | Bladel | T. 0497-383193 | www.berkenloonen.nl 

Areven 4       | 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 | info@berkenloonen.nl 
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