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

Toneelvereniging Hooge Mierde

C.V. De Haoiboerkes
Zaterdag 23 februari gaan we van start. Dan
staat er weer een tent op het Myrthaplein en
gaan we een gigantisch feestje bouwen. Plork
en de Aannemers, zanger Alex en DJ Christian
zullen daar zeker hun bijdrage aan gaan leveren.
Heb je nog geen kaartje? Haast je dan naar één van de Hooge Mierdse horeca-ondernemers. Daar kun je in voorverkoop kaartjes kopen
tegen gereduceerd tarief (€ 12,50). Of een combikaart, waarmee je ook
zaterdag 2 maart in De Schakel terecht kunt (voor The Party Brothers,
Dj Crew on Tour en Lanterfantje) . Nóg voordeliger (€ 17,50 voor beide
dagen samen). Maar het belangrijkste is dat je dan zeker bent dat je er
bij kunt zijn, want de capaciteit van de tent is beperkt en vol = vol. Dus
snel naar Den Hoek, ’t Dörp, De Bijenkorf of De Schakel en koop een
kaartje !! Oh ja, je kunt gerust een jas meenemen naar de tent, want
daar wordt dit jaar goed voor gezorgd ;-).
Verdere informatie over het carnavalsprogramma kun je lezen in het
“Offisjeel Carnavalsbuukske 2019”, dat afgelopen week is bezorgd.
Graag tot zaterdag 23 februari op het Myrthaplein want dan gaat ’t Gas
d’r op !!.

C.V. De Haoiboerkes
Afgelopen week heb je het “Offisjeel
Carnavalsbuukske 2019” ontvangen. Hopelijk
kijk je dat aandachtig door, want er staat veel
waardevolle informatie in.
Maar we zijn helaas ook een beetje informatie vergeten. Het is al jaren
de goede gewoonte om de jeugdprins en jeugdprinses van vorig jaar in
een kort verhaaltje te laten vertellen hoe zij carnaval beleeft hebben.
En ex-Jeugdprinses Serah en ex-Jeugdprins Robin hadden allebei
keurig hun stukje aangeleverd. En wij zijn het vergeten te plaatsen.
Sorry Serah en Robin !!
Om het een beetje goed te maken, maar vooral om u toch deelgenoot
te maken van hun ervaringen volgen hierna hun bijdragen.
Carnaval is voor mij altijd al een super leuk feest, maar 2018 zal ik
nooit vergeten. Wat een eer om jeugdprins te mogen zijn. En samen
met jeudprinses Serah, prins Paak en adjudant Jort hebben we er echt
een feest van gemaakt. Erg leuk om weer een opwèrrumweekend te
hebben! Dat is een extra dag feest. Op zondagmorgen naar Bavaria
heel vroeg met de bus, dat was gezellig! En daarna begon carnaval en
vanaf de schoolcarnaval op vrijdag tot en met het haringhappen op
woensdag heb ik genoten. Dat zou ik nog wel een keer over willen
doen, want het vliegt voorbij.
Ik wens jeugdprins Stan en jeugdprinses Fien samen met prins Willem
en adjudant Henri heel veel plezier toe. En ik zou zeggen Gas d’r op!!

Alaaf Robin
Hoi Haoiboerkes en Haoiboerinnekes,
Ik was vorig jaar de gelukkige om jeugdprinses te mogen zijn. En nu is
Fien aan de beurt. Ik zal alvast zeggen dat je echt overal zoveel mogelijk van moet genieten, want het lijkt misschien lang maar het is zó
voorbij. Ik vond het in De Kei het leukste maar de andere dingen waren
natuurlijk ook super gaaf om mee te maken. Ik herinner me nog alles
als de dag van gister. Ik wens jeugdprins Stan en jeugdprinses Fien
het allerbeste toe en ik hoop dat jullie er net zo veel van gaan genieten
als ik deed.

Groetjes van Serah

C.V. De Haoiboerkes
Opgeven voor de carnavalsoptocht op zondag
3 maart kan via het daarvoor bestemde
formulier op onze website www.haoiboerkes.nl.
Doe dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk voor zaterdag 2
maart om 12.00 uur.
Wil je graag meedoen aan de nieuwe activiteit op carnavalsmaandag,
“Dweilen in Mierd 1.11”. Dat kan, graag zelfs. Het is dan wel fijn als je
je dan even aanmeldt via een mailtje naar ikdoemee@mierddweilt.nl.

C.V. De Haoiboerkes Jeugd
Jij hebt inmiddels vast wel nagedacht of je mee gaat
doen aan “Haoiboerkes got talent” op dinsdag 5
maart 2019. Misschien heb je alléén, samen met één
of meer vriendjes of vriendinnetjes al iets bedacht.
Dus ga je playbacken, zingen, een instrument bespelen, dansen, moppen tappen, tonpraoten of iets heel anders?
Geef je dan op. We hebben daarvoor op www.haoiboerkes.nl een formulier staan. Doe dat zo snel mogelijk want dan kunnen wij alle talenten alvast gaan inplannen, zodat het een leuke middag wordt.
Oh ja….. je zorgt natuurlijk dat je hele familie, buurt, klas en nog veel
meer bekenden naar je komen kijken en luisteren. Want hoe voller de
Schakel zit, hoe leuker het is om op te treden.

Gezocht
Heku Kunststoffen zoekt per 1-4-2019 een interieurverzorgster voor
minimaal 3 ochtenden in de week, uren en dagen in overleg.
Bij interesse mailen naar wh@heku.nl of bellen 013-5092400.

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

Dorpsbelangen
Jaarboek Hooge Mierde 2018
De voorbereidingen voor het Jaarboek Hooge Mierde
2018 zijn opgestart.
De redactie probeert hiermee elk jaar een goed beeld
te geven van belangrijke gebeurtenissen in ons dorp.
Om daarbij zeker niets te vergeten, doen we een oproep aan alle verenigingen (buurtverenigingen, sportverenigingen, koren etc.) om speciale activiteiten, gebeurtenissen aan ons door te geven.
Om het boek vooral ook luchtig te houden willen we iedereen vragen
om andere zaken die misschien een plekje in het Jaarboek verdienen
aan ons door te geven (bijv. voorvallen die bijzonder grappig zijn, voorvallen waarbij vreselijk is geblunderd of een bijzondere foto van Hoogemierdse mensen of de omgeving enz.)
Dus denk je iets te hebben, aarzel niet maar geef het door aan de redactie: jeanneverstijnen@upcmail.nl
Redactie Jaarboek Hooge Mierde

Buurtbiljarten
Stand na 11e speelronde
1
2
3
4
5
6
7
8

Piekenhoek
Lerifas B
Lerifas A
Hooge Mierde
De Luther
Oosthoek B
Dorpsrand C
Oosthoek A

AW
11
11
11
11
11
11
11
11

Pnt
634.8
605.2
602.1
597.4
579.9
578.4
578.3
568.7

9
10
11
12
13
14
15
16

Keldersooi A
Cornelisstraat A
Dorpsrand B
Keldersooi B
Cornelisstraat B
Torenzicht A
Torenzicht B
Torenzicht C

AW
11
11
11
11
11
11
11
11

Pnt
563.6
563.2
562.1
548.7
534.4
522.2
517.4
479.7

Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.
Nieuw moyenne na 8 wedstrijden voor Jan van Gisbergen van Piekenhoek, te maken caramboles 17.

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.

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
De Wildert 2, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048

Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf"
Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen
Tot ziens bij fam. Meulenbroeks
Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com

HMVV

16-02

17-02

HMVV/Hul/SDO’39-J019
HMVV/Hul/SDO’39-J017-1
HMVV/Hul/SDO’39-J017-2
HMVV/Hul/R’spo MO17-1
DEES/Vessem J015-1

DEES/Vessem J019-2
Sarto-J017-4
Riethoven-J017-1
VRIJ
HMVV/Hulsel J015-1

14:30
14:30
14:30

HMVV/Hulsel J013-1
R’sport/HMVV/Hul M013-1
FC Eindhoven M013-2
Dommelen J012-1
Bergeijk J011-3
HMVV/Hulsel J010-1
EFC J09-1
HMVV/Hulsel J09-2
Beerse Boys J08-1
HMVV/Hulsel J08-2
HMVV/Hulsel J07

SVSSS J013-2
Best Vooruit M013-1
R’spt/HMVV/Hl M013-2
HMVV/Hulsel J012-1
HMVV/Hulsel J011-1
De Raven J010-1
HMVV/Hulsel J09-1
VRIJ
HMVV/Hulsel J08-1
VRIJ
Trainen

13:00
12:00
09:15
11:30
10:30
11:15
09:00

HMVV-1
HMVV-2
HMVV-3
HMVV-4
Vessem-3
Bergeijk-7
Marvilde-5
HMVV-Vr

Acht-1
DVS-2

14:30
12:00

R’sport/Cotrans-7
HMVV-5
HMVV-6
HMVV-7
Hoogeloon/Dosko-Vr

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

12:45

09:30
10:00

