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Actief ouder worden met gekleurd grijs
Beste leden van de KBO Senioren 50+ op zaterdag 30 maart vieren
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. Tijd 19:30u. Zaal open 19:00 u.
Uitnodiging voor leden volgt.

A.M.V.V.
Beste leden van A.M.V.V
Op dinsdag 19 maart hebben wij onze jaarlijkse
kienavond. De avond begint om 20.00 uur in de
Schakel.
Tot dan
Het Bestuur

Katholieke Bond van Ouderen
Op zaterdag 16 maart is het geen dansen in de
Schakel. De volgende dansavond is op 13 april.
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Inschrijfochtend, aanmelden nieuwe leerlingen
Op maandagochtend 11 maart van 8.30 – 9.30 uur houden wij onze
inschrijfochtend. Deze ochtend is bedoeld voor ouders van nieuwe
kinderen die geïnteresseerd zijn in onze school. We beginnen met een
algemeen praatje onder het genot van een kop koffie/thee. Daarna
kunt u de school ‘in bedrijf’ zien, in alle groepen wordt gewoon les
gegeven. Wij leiden deze ochtend ouders rond en u wordt op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen op De Akkerwinde. Tevens is er
voldoende tijd voor het beantwoorden van al uw vragen. Kinderen die
vóór 1 oktober 2020 vier jaar worden kunnen worden aangemeld.
Open Avond
Op woensdagavond 17 april van 18.00-19.30 uur houdt basisschool
De Akkerwinde een Open Avond. Deze avond is voor alle geïnteresseerden. In de verschillende groepen is wat te doen en te zien.
Iedereen die graag een indruk wil krijgen van onze Brede school en de
sfeer wil proeven, is op deze avond van harte welkom. Indien u verhinderd bent om uw kind op te geven, kunt u een afspraak maken met
Yvonne Lemmens (teamleider) via het telefoonnummer van de basisschool:
013-509
1229.
Ook Nummereen, het peuterprogramma (voorheen peuterspeelzaalwerk) en buitenschoolse opvang opent de deuren. Er zijn op deze
avond pedagogisch medewerkers aanwezig waar u terecht kunt voor
informatie.
Algemene
informatie
kunt
u
vinden
op
www.nummereen.com

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl,
www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl Zorg en Welzijn Hooge Mierde tel:
06-36293139

Zorg en Welzijn wil graag van dienst zijn voor de Hooge Mierdse
gemeenschap. In de loop der jaren zijn er allerlei projecten opgezet om
de leefbaarheid in Hooge Mierde in stand te houden en zo mogelijk te
verbeteren. We zijn heel blij met de groep vrijwilligers die allerlei hand
en spandiensten verrichten om te zorgen dat deze projecten lopen. We
merken echter ook dat hulp of ondersteuning vragen voor veel mensen
uit Hooge Mierde lastig is. Liever lossen we het zelf op en als dat kan
is dat natuurlijk het aller mooiste. Zorg en Welzijn wil graag laagdrempelig helpen om te ondersteunen en mee te denken bij hulpvragen
voor inwoners van Hooge Mierde.
Denk bijvoorbeeld aan:
-Vervanging van een mantelzorger als deze bijv. even weg moet.
-Een boodschap doen of iemand begeleiden bij ziekenhuisbezoek
-Een hond uit laten als iemand dit tijdelijk niet kan.
-Enz.
enz.
Daarom is het idee ontstaan om een telefoonnummer beschikbaar te
stellen voor hulpvragen. Gewoon bellen of berichtje sturen mag natuurlijk ook. Degene die dit telefoonnummer beheert gaat de hulpvraag
inventariseren en in overleg met de hulpvrager zo nodig wegzetten bij
een of meerdere vrijwilligers. Natuurlijk wordt hier discreet mee omgegaan. Wij zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die in deze pool willen.
Het
gaat
daarbij
om
tijdelijke
ondersteuning.
Er wordt geïnventariseerd welke hulp men wil en kan bieden en wanneer
men
eventueel
beschikbaar
is.
Dus wil je graag van dienst zijn voor Hooge Mierdse mensen die effe
met
wat
ondersteuning
weer
geholpen
zijn,
Bel of stuur een berichtje/appje naar: 06-18059046 Mocht je (hulp)
vragen hebben; neem a.u.b. ook contact met ons op via boven staand
nummer. Wij denken graag mee! Voor de klussen en vervoersdienst
blijft Piet Spooren de coördinator, hij is bereikbaar onder tel nr: 0620802674

Dorpsrand
Tieneractiviteit
Op vrijdag 29 maart hebben we voor onze tieners van
groep 8 tot 16 jaar weer een activiteit gepland. We
gaan naar de bioscoop! We zullen 2 leuke films uitzoeken waar je uit kunt kiezen.
Wij zorgen voor iets lekkers, voor een drankje moet je zelf zorgen. Ook
mag je één introducé meenemen. De eigen bijdrage voor de introducé
is € 5,00, leden hebben geen eigen bijdrage. We vertrekken om 18.30
uur vanaf speeltuin de Zilvertuin.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen moeten we een beroep doen
op ouders om kinderen weg te brengen en/of op te halen. Bij aanmelding graag aangeven of je een ouder hebt die mee kan rijden.
Graag opgeven voor woensdag 20 maart a.s. bij Marga Schellekens,
013-5091805 of via info@dorpsrand.nl
Groetjes het bestuur.

Buurtbiljarten
Stand na 12e speelronde
AW Pnt
AW
1 Piekenhoek
12 679.1
9 Dorpsrand B
12
2 Lerifas B
12 662.2
10 Keldersooi A
12
3 Hooge Mierde
12 648.5
11 Cornelisstraat A 12
4 Lerifas A
12 646.5
12 Keldersooi B
12
5 Dorpsrand C
12 631.1
13 Cornelisstraat B 12
6 De Luther
12 629.4
14 Torenzicht A
12
7 Oosthoek A
12 628.3
15 Torenzicht B
12
8 Oosthoek B
12 624.2
16 Torenzicht C
12
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.

Pnt
618.2
609.8
603.7
593.8
585.5
576.4
564.2
542.3

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

Uitslag 0ptocht 2019 Haoiboerkes
Individueel kinderen ( a-nummers )
2e Femke v.Gisbergen
Geen poep op de stoep want wij
doen het in de broek
e
1 Mart Joosten
Haoiboer on tour
Kinderen groepen 2 t/m 4 personen ( b-nummers)
1e Max Verstappen
Vers tappen
Kinderen groepen 5 of meer personen (k-nummers)
10e De Haoibende
Met Fien en Stan aan het roer zijn wij
een echte haoiboer
9e De Drieka’s
Vol gas!
e
8 Team 2010
Autodrop gas d’r op
7e De Boerenkeutels
Carnaval is top, met deze haoiboer
kes in de dop
6e De Boerkes
Carnaval Oergezellig
5e De Feestboeven
Met een slok op Gas d’r op
4e De bijdehante tantes
Wij lope ut de pas mee ons eige car
navalsgas!
3e De meiden van 5
Carnaval met Prins Willem is als een
Sprookjesfilm
2e De Verrêkus
Op Verrêkus-stront, gassen wij heel
Mierd rond
1e De Feestbeesten
t hele jaar gas erop
Volwassenen individueel
1e ‘s Nel

( c-nummers )
Ik loop nie mee

Volwassenen loopgroep 5 pers of meer ( l-nummers)
2e De Toekomst
Gaspelkoor Gas d’r op
1e Smiley’s 1.5
Gas eraf
Zotte wagens ( z nummers)
3e De Wegpiroate
Plankgas!
2e Gemeentewerkers
Wij strooien ‘t buitengebied
1e Groep Jan van Gool
Merge Dweile Gas d’r op

Volwassenen loopgroep 2 t/m 4 personen ( d-nummers)
8e Jan, Johan en Frans
Gas er op
7e De Duskes
Wij zen wir present
e
6 M&M’s
Dees was t
5e An en Mie
Mooie band
4e Tis wa
As oe haor mer goed zit!
3e ZV Zwielo
Leraren Te Kort
2e opa’s en oma’s
van de jeugdprinses
Trots als een pauw!
e
1 De Drie ka’s
Kanjers
Grote wagens
1e Beantjes

Mobiele Eenheid

PUBLIEKSPRIJS: De Toekomst

- Gaspelkoor Gas d’r op

Ontspanningscursus voor beginners :
Zelfzorg met je lichaam en dan .... thuiskomen bij jezelf, Eutonie. In
deze cursus ga je op ontdekking naar het natuurlijk functioneren van je
lichaam. Onnodige, opgehoopte spanningen die dat natuurlijk functioneren dwarsbomen, kunnen via eenvoudige 'oefeningen', ontdekt en
vrijgemaakt worden. Je leert de signalen van je lichaam te beluisteren
waardoor je anders en beter kan omgaan met wat jou spanning
geeft. Er wordt veel aandacht gegeven aan concrete toepassingen in
het dagelijks leven.
Bijdrage € 25,- voor de gehele cursus! Voor beide dagen nog enkele
plaatsen beschikbaar
Maandagavond 19.00-21.15 uur
11, 18, 25 maart, 1, 8, 15, 29 april,6,13 mei en
Dinsdag ochtend 9.00-11.30 uur
12, 26 maart, 9, 23 april, 7, 28 mei, 11,25 juni
Lokatie: Kuilenrode 8 te Hooge Mierde
Meer informatie? Miranda van Gestel 06-22317025 / mirandavangestel@gmail.com

Vanaf 1 april kunt u in MFA de Schakel terecht voor:
fysiotherapie
 manuele therapie
neurologische revalidatie
orthopedische revalidatie
 medische fitness





U heeft hiermee verschillende specialisaties tot uw beschikking!
Contracten zijn afgesloten met alle zorgverzekeraars.
Wilt u alvast een afspraak maken?
Neem gerust contact met mij op. Wellicht tot ziens!”

Teun Castelijns
De Stad 5, 5095 AG Hooge Mierde
Tel: 0634851436, E: info@fysiocastelijns.nl, W:

