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Actief ouder worden met gekleurd grijs
Beste leden van de KBO Senioren 50+ op zaterdag 30 maart vieren we
ons 60 jarig bestaan. Hier kunnen we niet zomaar aan voorbij gaan.
We hebben hier voorlopig 2 dagen voor gereserveerd in De Schakel,
30 maart is het een feestdag alleen voor onze leden. Op 5 april is er
een bonte avond. Voor onze leden is de entree gratis en voor niet
leden € 5,00. Uitnodiging voor leden volgt.
Groet KBO Senioren 50+

C.V. De Haoiboerkes
Carnaval 2019 gaat beginnen, dus: Gas d’r op!
Prins Willem d’n Urste en zijn gevolg en
natuurlijk ook Jeugdprins Stan en Jeugdprinses Fien hopen heel veel mensen te zien en te ontmoeten de komende
dagen. Ter herinnering:
- Opgeven voor optocht kan tot zaterdag 2 maart 2019 om 12.00
uur,
bij
voorkeur
via
het
opgaveforrmulier
op
www.haoiboerkes.nl.
- Heb je een vlag van CV De Haoiboerkes in huis. Hangt die
a.u.b. buiten, zodat ons Haoiboerenrijk er nog carnavalsker uit
gaat zie.
- De Dorpsquiz 2019 vindt plaats op vrijdag 21 juni 2019 met de
finaleavond/prijsuitreiking op zaterdag 29 juni 2019.
- Het volledige programma kun je vinden in het Offisjeel Carnavalsbuukske 2019 of op onze website www.haoiboerkes.nl. Ook
op Facebook kun je de nodige informatie vinden.
Iedereen heel veel plezier tijdens carnaval 2019.

Het

gevoel

van

hier.

Zorg dat je er tip top uit ziet met de optocht! Want niemand minder dan
Het Brabants Buske komt naar Hooge Mierde! Het Brabants Buske
trekt de provincie rond op zoek naar de mooiste creaties! Is die van
jou/jullie
het
mooist?

VDV
Beste VdV-leden,
Dinsdag 12 maart fietsen we naar Faes Flightcases,
vertrek 13.00 uur vanaf het Myrthaplein. We worden
ontvangen met koffie en.... Hierna volgt een korte presentatie en een
rondleiding door het bedrijf. We zullen zien het kantoor, de productie
afdeling en het magazijn. Daarna afsluiting met koffie of thee. Tot dan.
Het bestuur

De zonnebloem afd. Reusel de Mierden gaat op bezoek bij Academy Bartels.
Op dinsdag 19 maart gaat de Zonnebloem afdeling Reusel-de Mierden
een kijkje nemen bij Academy Bartels aan de Koestraat in Hooge Mierde. Het programma ziet er als volgt uit. 13.30 u. ontvangst met koffie/thee en iets lekkers in de kantine, waar ook een film gedraaid
wordt over het wel en wee van de Academy. Daarna volgt een rondleiding , na de rondleiding komen we weer samen in de kantine om nog
iets te drinken en na te kletsen over de mooie en interessante middag.
Rond de klok van 16.00 u. gaan we weer naar huis.
Voor meer informatie en opgave voor deelname bel naar Mieke Rijkers tel: 5091629
Team zonnebloem Hooge Mierde
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