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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!

Paasviering
De Werkgroep Vieringen Hooge en Lage Mierde houdt op zaterdag 20
april 2019 om 19.00 uur een Paasviering. Deze vindt plaats in Gemeenschapshuis De Ster in Lage Mierde en wordt muzikaal begeleid
door koor Klein Akkoord. Wij hopen op veel belangstelling.

HMVV

18-04

HMVV-2
HMVV-5
De Raven-4
Riethoven-5

ZSC-2
Casteren-2
HMVV-6
HMVV-7

18:45
18:45
18:45
19:30

20-04

Hulsel J07-1
HMVV/Hulsel J013-1

RKVVO J07-3
Gloria UC J013-2

10:00
13:00

22-04

HMVV-1

Bergeijk-1

14:30

23-04

HMVV-Hulsel-Vr

Terlo-Vr

19:45

24-04

HMVV/Hulsel J017-1
Vessem-Da-Rec

Hilvaria J017-2
HMVV-Da Rec

18:45
20:00

25-04

HMVV-1
De Raven-3
HMVV-5
UNA-10

De Raven-1
HMVV-4
R’sport/Cotrans-10
HMVV-7

18:45
19:00
19:00
19:30

KBO Senioren 50 +
We willen alle vrijwilligers en leden van de KBO Senioren 50 + bedanken voor ons grandioos jubileum feest van zaterdag 30 maart en de
Bonte Avond van 5 april.
Een kleurrijke versierde zaal, de gastvrijheid in de Schakel en de Bijenkorf en op beide dagen de unieke musicale begeleiding, licht en geluid, grimeur, kleding en het vastleggen in de vorm van foto’s en film.
Iets wat we moeten koesteren en trots op mogen zijn!

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 bovenstaand nummer. Wij
denken graag mee! Voor de klussen en vervoersdienst blijft Piet
Spooren de coördinator, hij is bereikbaar onder tel nr: 06-20802674

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

Buurtbiljarten

Eindstand na 15e speelronde
AW Pnt
AW Pnt
1 Hooge Mierde
15 841.1
9 Cornelisstraat A 15 770.2
2 Piekenhoek
15 836.0
10 Dorpsrand B
15 763.6
3 Lerifas B
15 830.2
11 Keldersooi B
15 760.2
4 De Luther
15 799.9
12 Keldersooi A
15 759.0
5 Lerifas A
15 797.7
13 Cornelisstraat B 15 741.8
6 Dorpsrand C
15 794.0
14 Torenzicht A
15 724.1
7 Oosthoek A
15 793.4
15 Torenzicht B
15 706.7
8 Oosthoek B
15 770.8
16 Torenzicht C
15 686.8
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.
Via deze weg willen wij team Hooge Mierde feliciteren met het behalen
van het kampioenschap en Harrie Jansen van Lerifas als zijnde de
beste speler van het seizoen 2018 – 2019.

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

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

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
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