DE KLEPPER

Oud izjer“

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 37 nr 6
6 feb
2019

“t is bingo op de camping”
Een avond lachen gieren brullen met acteurs uit eigen dorp.
Voorstellingen,
8, 15 en 16 februari in de Schakel
Aanvang
20.00u
Reserveren
kan
via
onze
te: www.toneelhm.nl of via tel. 06-22039686 na 18.00 uur. De entree
bedraagt € 7,50

Toneelvereniging Hooge Mierde

C.V. De Haoiboerkes Jeugd
Heb jij al eens gekeken wat de Haoiboerkes op Facebook hebben staan?
Zit jij op de basisschool en heb jij ook een talent? Kun
jij (alleen of samen met vriendjes / vriendinnetjes)
goed zingen of playbacken? Of ben je goed in moppen tappen of tonpraoten, ben je een ster in acrobatiek of dansen, of
kun je mensen verwonderen omdat je een instrument bespeelt? Of ben
je goed in iets anders en durf je dat best te laten zien en/of horen op
het podium in De Schakel?
Dan is “Haoiboerkes got talent” op dinsdag 5 maart 2019 iets voor jou.
Geef je wel even op, want dan kunnen wij alle optredens goed inplannen.
Opgeven kan het beste met het formulier dat we daarvoor hebben
staan op www.haoiboerkes.nl. Maar als dat niet lukt kun je ook een
mailtje sturen naar info@haoiboerkes.nl.

C.V. De Haoiboerkes
Komende week krijg je het “Offisjeel
Carnavalsbuukske 2019” ook al in huis. Daarin
kun je het hele carnavalsprogramma en nog
veel meer lezen.
Maar het betekent dat carnaval nu wel erg dichtbij aan het komen is.
Daarom graag aandacht voor het volgende:
- Je doet natuurlijk, alleen, met z’n tweeën of met een groep of
groepje mee aan de optocht op zondag 3 maart. Vergeet niet
om je daarvoor (uiterlijk 2 maart om 12.00 uur) op te geven.
Doe dat bij voorkeur met het formulier wat daarvoor te vinden is
www.haoiboerkes.nl.
- Zorg dat je kaartjes hebt voor “opwèrrumzaoterdag” in de feesttent op zaterdag 23 februari en voor de optredens van Party
Brothers, DJ Crew on tour en Lanterfantje in De Schakel op zaterdag 2 maart.
- Mis zo weinig mogelijk van carnaval 2019. Dus zorg dat je er
óók bent op zondag na de optocht of op maandagavond bij het
optreden van Lekke Band.
- De senioren hebben zich natuurlijk al opgegeven (of doen dat
binnenkort) voor de seniorenbrunch op maandagochtend.
- En hele families en groepen geven zich natúúrlijk op voor
“Mierd dweilt”, een nieuwe activiteit op de maandagmiddag. Kijk
voor meer info in het carnavalsboekje.
- En je wilt zeker niks missen van “Haoiboerkes got talent” op
dinsdagmiddag 5 maart (en dan blijf je natuurlijk ook voor het
afscheid van Jeugdprins Stan, Jeugdprinses Fien en Prins Willem d’n Urste).
- Oh ja…..er zijn al enkele mensen die de vlag van de Haoiboerkes al weken buiten hebben hangen. Helemaal goed, een voorbeeld voor anderen! Als alle anderen die een Haoiboerkesvlag
in huis hebben dat goede voorbeeld nou eens op zouden volgen, dan komt Hooge Mierde weer goed in carnavalsstemming.
De vlag kan dus uit !!
Kortom: ga allemaal als de wiedeweerga aan de slag met de voorbereidingen voor carnaval 2019. Gas d’r op !!

Aan alle ouderen van Hooge Mierde,
De carnavalstijd zit er weer aan te komen. Dat is een tijd waarin we
proberen om het voor elkaar en met elkaar gezellig te maken en een
beetje feest te vieren. Wij zijn natuurlijk al een hele tijd bezig met de
voorbereidingen. Natuurlijk ruimen we tijdens carnaval 2019 ook de
nodige tijd en ruimte in voor de 55+ers uit zowel Hooge Mierde, Lage
Mierde als Hulsel.
Op maandag 4 maart a.s. heten wij u van 10.30 uur tot 13.30 uur van
harte welkom in Zaal de Bijenkorf te Hooge Mierde (de zaal is vanaf
10.15 uur open). In De Bijenkorf zal voor u een volledig verzorgde koffietafel klaar staan en zorgen wij ook nog voor het nodige amusement
tussendoor. Samen met een kopje koffie of thee bij binnenkomst is dat
alles voor u helemaal gratis (alleen als u een pilsje of een borreltje of
iets anders te drinken bestelt, moet u dat zelf betalen).
Natuurlijk bent u van ons ook een loterij gewend met leuke prijzen.
Om te weten voor hoeveel mensen wij de tafel moeten dekken, moet u
zich wel vooraf opgeven voor deze "seniorenbrunch". U kunt uzelf opgeven bij M. van Gisbergen (013- 5091407) van de KBO te Hooge
Mierde. Geef u in ieder geval op vóór 25 februari 2019. De Bond van
Ouderen zal de opgaven dan doorspelen aan de carnavalsvereniging.
Wij hopen heel veel mensen uit Hooge Mierde, Hulsel en Lage Mierde
te mogen ontmoeten op onze "carnavalsbrunch" op maandag 4 maart.
Wij wensen u bij voorbaat heel prettige carnavalsdagen toe.
Carnavalsvereniging "De Haoiboerkes" Hooge Mierde.
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Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
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HMVV

09-02

1002

Marvilde J019-2
Baronie J017-4
EDN’56/RKDSV J017-2
HMVV/Hu/R’sport MO171
HMVV/Hulsel J015

HMVV/Hu/SDO’39-J019
HMVV/Hu/SDO’39-J017-1
HMVV/Hu/SDO’39-J017-2
Beerse Boys M017-1

15:45
15:00
14:30
11:30

R’sport/Cotrans J015-2

13:00

Tuldania J013-1
Budel M013-2

HMVV/Hulsel J013
R’sport/HMVV/Hulsel
M013
Nevelo M013

11:00
11:00

RKVVO J012-2
DEES/Vessem J011-2
HMVV/Hulsel J010
Bladella J09-2
HMVV/Hulsel J09-2
Sarto J08-4
HMVV/Hulsel J08-2
Trainen
HMVV-1

11:15
11:15
09:30
10:00
09:00
10:00
09:30
10:00
14:30

HMVV-2

12:00

HMVV-4
Casteren-2
R’sport/Cotrans-8
Hapert-5
HMVV-Vr

11:00
12:15
10:00
10:00
10:00

R’sport/HMVV/HuM0132
HMVV/Hulsel J012-1
HMVV/Hulsel J011-1
Netersel/Casteren J010
HMVV/Hulsel J09-1
RKVVO J09-3
HMVV/Hulsel J08-1
SDO’39 J08-2
HMVV/Hulsel J07
RKDSV-1
Hoogeloon-2
HMVV-3
Hulsel-3
HMVV-5
HMVV-6
HMVV-7
EFC-Vr2

12:00

