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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"

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

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
, www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl,
Tel: 06-36293139 of 06-18059046

De Klussen-en Vervoersdienst richt zich op de ondersteuning van inwoners van Hooge-Mierde die niet in staat zijn om kleine klusjes in en rond het huis zelf te doen, en er niemand in uw omgeving is waarop een beroep kunt doen. Ook bij vragen omtrent vervoer
die voor U moeilijk te regelen zijn reiken wij de helpende hand . De
kosten zijn €0,30 per Km met een minimum van €1,50 per rit. De kosten worden contant met de chauffeur verrekend. Contact persoon is
Piet Spooren tel 0620802674 of 0135092476
De vervoersdienst kan o.a bestaan uit Vervoer naar huisarts, Vervoer
naar bepaalde activiteiten waar U aan deelneemt Vervoer naar een
familiebezoek.
De Klussendienst kan o.a bestaan uit: Wastafel ontstoppen, Bijvullen
en ontluchten van de verwarming, Lekkende kraan repareren, Lampen
vervangen Klein tuinonderhoud, Schilderijen ophangen, Instellen van
apparaten zoals televisie, video,of computer. De kosten van een klus
bedragen€2,50 per half uur ,en mogen niet langer duren dan ongeveer
2 uur Deze prijs is exclusief gebruik van materialen en kilometervergoeding .De kosten worden contant betaald aan de persoon die de
klus komt uitvoeren .Staat Uw Klus of vervoersdienst er niet bij, neem
contact op met Piet Spooren

Woonruimte gezocht
Tijdelijk woonruimte gezocht ivm verhuizing, vanaf eind juli 2019 en
voor de max. duur van 3 maanden.
Reacties naar Toon Lavrijsen, tel. 06-48824526”

Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en
plafonds. Ook voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013
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Biljarttoernooi café “Den Hoek”
Biljartvereniging Den Hoek organiseert weer haar jaarlijkse driebandentoernooi en scotch double toernooi op gemiddelde. Scotch Double
is een biljartspel waarin men in teams van 2 speelt tegen een ander
team van 2. Men speelt om beurten. Deelname aan het driebandentoernooi is mogelijk voor alle inwoners van Hooge Mierde en leden van
een Hooge Mierdse biljartvereniging. Deelname aan het scotch double
toernooi (ook in de spelvorm driebanden) is voor iedereen. Het toernooi zal gehouden worden van vrijdag 15 maart tot en met zaterdag 11
mei. Inschrijven kan tot en met 8 maart. Het inschrijfformulier is af te
halen
bij
café
“Den
Hoek”
of
te
downloaden
via
www.buurtbiljart.jouwweb.nl/driebandentoernooi/inschrijffomulier
Wij hopen jullie te mogen verwelkomen om de huidige kampioen driebanden Hans Verhorevoort of de huidige kampioenen scotch double
Wiet Kaethoven en Patrick van den Bergh te komen verslaan en wellicht als nieuwe kampioen naar huis te gaan.

Kindercarnaval vrijdag 1 maart.
Na het grote succes van vorig jaar, wordt
ook dit jaar op carnavalsvrijdag 1 maart, de
Kinderoptocht van De Akkerwinde gereden.
De optocht zal feestelijk geopend worden
door Jeugdprins Stan en Jeugdprinses Fien.
Hierbij nodigen wij alle inwoners van Hooge
Mierde uit om te komen kijken naar de creaties van de kinderen. De optocht start om
11.11 uur bij de school waarna de route zich
vervolgd via de Averbodelaan, Kerkakkers, Diederik van Altenastraat,
De Mortel, Valkenaar, Moerman, Zilverslag, Bremakkers, Hulsbossen,
Averbodelaan, Rispenstraat en De Schoolstraat, om te eindigen achter
De Schakel.
Graag tot ziens!
Team De Akkerwinde

Bert van de Hout
Technische werken
Kuilenrode 1 Hooge Mierde
Telefoon 013-5092459

C.V. De Haoiboerkes
Met het Opwèrrumweekend voor de deur,
moeten de voorbereidingen voor Carnaval
2019 wel zo’n beetje rond zijn. Vrije dagen
geregeld, carnavalskostuum hangt klaar, oppas
voor de kinderen geregeld, en euh….wat al niet meer?
Maar heb je er ook gedacht om:
- je op te geven voor de optocht? Dat kan nog tot zaterdag 2
maart, 12.00 uur, liefst via het daarvoor bestemde formulier op
www.haoiboerkes.nl.
- je op te geven voor “Haoiboerkes got talent” op carnavalsdinsdag. Vlug dan. Ook daarvoor is ene formulier te vinden op
www.haoiboerkes.nl.
- je aan te melden voor “Dweilen in Mierd 1.11” op maandag 4
maart. Dat kan via een email naar ikdoemee@mierddweilt.nl.
- misschien een kaartje te kopen voor de optredens in de Schakel op zaterdag 2 maart (The Party Brothers, DJ Christian, DJ
Crew on Tour en Lanterfantje).
Als je dat allemaal gedaan hebt, ben je een heel eind en kun je rustig
verder werken aan je carnavalswagen of –groep voor de optocht, ben
je méér dan welkom op maandagavond bij het optreden van Lekke
Band (gratis toegang) en kun je op de carnavalsdinsdag gerust komen
genieten van veel plaatselijk talent bij “Haoiboerkes got talent”. En dat
alles in ons vaste feestpaleis De Schakel in Hooge Mierde.
Meer weten? Kijk in het “Offisjeel Carnavalsbuukske 2019” of lees het
volledige programma op www.haoiboerkes.nl.

KPJ,

Vanuit de KPJ Hooge Mierde wordt er dit jaar
weer een nieuwe editie van de Vergulde Kan
georganiseerd in Café de Bijenkorf, en wel op
zaterdag 13 april. Voor degene die dit niet kennen:
tijdens deze feestelijke avond wordt er in
verschillende groepen spellen gespeeld en wordt er
gestreden om de kan. Daarna is het feest met DJ Christian en een
leuke artiest. Deze wordt nog aangekondigd. Opgeven kan door een
mailtje te sturen naar kpjhoogemierde@hotmail.com. Minimaal 6,
maximaal 10 personen per groep. Inschrijfgeld is 15 euro per groep.
Om 19.00u gaan we van start. Dus raap je vriendengroep, collega’s,
sportteam of familie bij elkaar en geef je op! Hopelijk zien we jullie dan.

Dementie, stemmingswisselingen en delier
Informatieavond 12 maart om 19.00 uur
Het thema van de informatieavond van de werkgroep dementievriendelijke gemeente Reusel-De Mierden is ‘Dementie, stemmingswisselingen en delier’. Hoe gaan we om met stemmingswisselingen? Wat is
een delier? Welke specifieke problemen komen voor bij mensen met
dementie? Welke behandeling is mogelijk? Dit zijn onder meer de vragen die aan de orde komen tijdens de informatieavond en waarop
gastsprekers S. Lambooij, internist ouderengeneeskunde en W. Bloem,
geriatrie verpleegkundige antwoord geven.
Voor wie
De informatieavond is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, maar ook andere geïnteresseerden zijn
van harte welkom. De toegang is gratis.
Wanneer
Dinsdagavond 12 maart om 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur, de koffie
staat klaar vanaf 18.30 uur.
Waar
Gemeenschapshuis De Schakel in Hooge Mierde, De Stad 5a.
Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Luttels:
m.luttels@reuseldemierden.nl, 0497 - 650 014.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar bovenstaand emailadres.
Groetjes, het KPJ bestuur.

Cosec beveiliging en telecommunicatie
Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging,
toegangscontrole en telefonie.
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013
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