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Dorpsbelangen

Koningsdag 2019.
Op zaterdag 27 april a.s. vieren wij Koningsdag voor alle kinderen in de
leeftijd van groep 1 t/m groep 8 . Dit jaar op het Gildeterrein.
We verzamelen om 9.45 uur op het Myrthaplein vanwaar we samen
met Harmonie Sirena vertrekken naar het Gildeterrein. Het wordt heel
feestelijk als jullie met versierde fietsen, steps, skelters en bolderkarren
komen. Iedereen die er aan meedoet krijgt een verrassing en de drie
mooist versierde voertuigen krijgen een prijs!
Waarnemend burgemeester Mevr. Eugster zal ons met wethouders en gemeentesecretaris een bezoekje brengen en de prijsuitreiking verrichten. Er worden
spelletjes gedaan en de kinderen krijgen drinken met wat lekkers. Voor
ouders en belangstellenden is er koffie en thee met cake verkrijgbaar
(€1,-). Bij slecht weer gaan we naar De Schakel. Rond 12.00 uur is de
Koningsdagviering afgelopen. We hopen op een feestelijke zonnige
dag!

C.V. De Haoiboerkes
Er zijn tijdens Carnaval 2019 natuurlijk bij alle
activiteiten weer de nodige foto’s gemaakt. Die
kun je op DVD krijgen. Als je dat wilt bezorg
dan een enveloppe met € 5,- en jouw naam en
adres bij Fred Schellekens, Valkenaar 4. Je krijgt
de DVD dan over enkele weken thuisbezorgd.

Open avond basisschool
De Akkerwinde
Op woensdagavond 17 april houden we onze jaarlijkse Open
avond. Van 18.00-19.30 uur staan de deuren van de school voor u
open. In alle klassen laten de kinderen zien waar ze zoal mee bezig
zijn op school en zijn er leuke activiteiten bedacht. In de aula zullen
enkele optredens te zien zijn waarvan u onder het genot van een kopje
koffie of thee kunt genieten. Voor de kinderen staat de ranjafontein
klaar.
Groep 7 heeft zijn best gedaan om een leuke speurtocht uit te zetten
waar iedereen die avond aan mee kan doen.
We nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen in onze
school. Uiteraard zijn nieuwe ouders welkom en is er ruimte om nieuwe leerlingen in te schrijven.
Nummereen zet deze avond ook de deuren open. Mocht u vragen
hebben, dan staan de medewerkers voor u klaar.
Graag tot ziens!
Team De Akkerwinde

kledinginzamelingsactie
Hiervoor komt in de periode 15 april tot 15 juni een kledingcontainer bij
de school in te staan.
Wat zamelen we in?
Onder- en bovenkleding, shirts, broeken, kousen etc., dames- herenen kinderschoenen, laarzen, gympen, slippers, sandalen. Indien mogelijk de schoenen laarzen enz. met de veters aan elkaar binden. Handdoeken, theedoeken, washandjes, jassen, jacks en riemen, dassen,
hoeden, petten, tassen, gordijnen, vitrage mits heel en zonder haken.
Lakens, slopen, dekbedovertrekken, dekens. GEEN donsdekbedden
en kussens! Die kunnen we niet inleveren. Graag in zakken, tassen of
dozen. Het mag zelfs met vlekken of kapot ingeleverd worden.
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Dorpsquiz Hooge Mierde
We zijn dit jaar alweer toe aan de vierde editie
van de Dorpsquiz Hooge Mierde. Die vindt dit
jaar plaats op vrijdag 21 juni met de finaleavond op zaterdag 29 juni.
Kijk voor meer informatie op www.haoiboerkes.nl onder het tabblad
Dorpsquiz. Je vindt daar ook een aanmeldformulier om je eenvoudig
op te geven voor deelname.
Want jij wilt natuurlijk ook de uitdaging aangaan om misschien wel bij
de slimste groep van Hooge Mierde te horen? Of om in ieder geval een
heel leuke en gezellige avond te hebben? En natuurlijk daag je buurtgenoten, familieleden, vrienden, sportteams graag uit om zich óók op
te geven en zich met jouw groep te meten. Kijken wie er het hoogste
eindigt.
Geef je dus zo snel mogelijk op en doe mee aan de Dorpsquiz Hooge
Mierde op vrijdag 21 juni (de quizavond) en zaterdag 29 juni (de finaleavond en prijsuitreiking).

Uw adres voor fysiotherapie en revalidatie!
MFA de Schakel, Hooge Mierde
Tel: 0634851436, E: info@fysiocastelijns.nl, W: www.fysiocastelijns.nl

Paasviering

Op zaterdag 20 april 2019 (Paaszaterdag) houdt de Werkgroep Vieringen Hooge en Lage Mierde weer een viering. Want natuurlijk is ook het
Hoogfeest van Pasen een gelegenheid om samen met zoveel mogelijk
mensen even bij stil te staan. Aan de hand van gebeden, lezingen,
verhaaltjes en liederen gaan we vieren dat Pasen ook in deze tijd nog
steeds betekenis heeft.
Passende muziek van Klein Akkoord uit Lage Mierde en enthousiaste
mensen die de viering bijwonen, zullen er zeker weer voor zorgen dat
het weer een gezellige viering wordt met de Paaskaars als middelpunt.
Tijdens deze Paasviering kunnen we uw overleden dierbaren of andere
speciale intenties met name noemen. Als u op die wijze iemand speciaal wilt gedenken dan kunt u de desbetreffende intentie(s) tot en met
16 april 2019 opgeven bij Sjaan Schoormans, Rispenstraat 5 in Hooge
Mierde (tel 013-5091449) of bij Frans Wouters, Mierdseweg 47 in Reusel (tel. 0497- 643164). Dat kan heel gemakkelijk door de intentie(s) en
uw naam op papier te zetten en dat samen met een vrijwillige geldelijke
bijdrage in een enveloppe te doen en die enveloppe op een van de
genoemde adressen af te geven of in de brievenbus te doen.
De Paasviering vindt plaats op zaterdag 20 april 2019 om 19.00 uur in
Gemeenschapshuis De Ster in Lage Mierde. Na afloop van de viering
is er alle gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van
een kopje koffie of thee of iets anders.
Wij hopen dat wij weer veel medemensen uit Lage Mierde, Hooge
Mierde, Hulsel, Reusel en omgeving zullen mogen ontmoeten op zaterdag 20 april om 19.00 uur in De Ster in Lage Mierde.

Heku kunststoffen b.v.
Voor al uw vacuüm vorm producten
Telefoon 013-5092400
www.heku.nl

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

Voorjaar mode Ter Horst

KBO Senioren 50+ organiseert bij Ter Horst een modeshow met eigen leden.
Wanneer : Donderdag 25 april
Waar
: Ter Horst Mode kerkstraat 24a Reusel
Tijd
: 19.15 uur
Er wordt onder de aanwezigen, een kleding voucher verloot!
Deze avond mag je niet missen.
Opgeven tot 20 april bij Greet Joosten.
E-mail: hooghuiske@live.nl
Mobiel: 06-36464591
Maximaal 70 personen…. Vol is Vol….

Cosec beveiliging en telecommunicatie
Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging,
toegangscontrole en telefonie.
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013
Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
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