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Garage / inritten verkoop
Op zondag 1 september vindt er weer en garage / inritten verkoop
plaats. Een ieder die interesse heeft om mee te doen kan zich weer
aanmelden. Zoals voorgaande jaren begint deze om +- 10:00u en eindigt om +- 16.00u. Meldt U op tijd aan om teleurstellingen te voorkomen ,( om niet vermeld te staan op de route beschrijving). Net als eerdere jaren is de deelname 2 € . Let goed op Uw spullen, na afloop ruim Uw spullen en afval op bvd !!!
Aanmelden:
0620719850 Door Rossiau , Jeanne Oosterlaak 0135092265 , Jeannine Daniels Oosterlaak 0620870969 per mail:
jeannine_oosterlaak@hotmail.com of
antoon_oosterlaak@hotmail.nl
Huis adres: Vossenhof 17

Collecte KWF Kankerbestrijding
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van 1 t/ m 7
september 2019 bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren
en is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan
het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
KWF Kankerbestrijding heeft als missie: minder kanker, meer genezing
en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Collectant gemist? Dan kunt u toch nog een bijdrage leveren door online te doneren via kwf.nl/doneer.
Mogen wij ook dit jaar in Hooge Mierde weer op uw steun rekening.
Bedankt namens alle vrijwilligers.

Zonnebloemfusie Reusel-de
Mierden groot succes.
Sinds 1 januari 2019 zijn we samen:
Reusel, Hulsel, Hooge en Lage mierde, 1
grote enthousiaste Zonnebloemafdeling
en hebben we al veel fijne momenten mogen meemaken. Mooie herinneringen zijn er gemaakt en nieuwe vriendschappen zijn ontstaan tijdens onze maandelijkse activiteiten. Gasten hebben genoten met hun
vaste vrijwilliger tijdens de zeer gewaardeerde waardevolle bezoekjes.
Ook al is er door de deelnemende gasten al vaak met de mond-opmond-reclame over gesproken, toch mag een samenvatting van de
hoogtepunten van dit fusiejaar hier niet ontbreken.
Met een gezellige, goed bezochte, kennismakingsmiddag werd het
fusiejaar ingeluid: Tim Remie, een geweldige zanger gaf hier een feestelijk tintje aan. Met zijn gevoelige stem en zijn prachtige repertoire
maakte hij echt contact met de mensen in de zaal, een mooie ervaring
voor iedereen.
Op een gezellige middag met quiz, of high tea, werd volop gekletst en
genoten van het lekkers dat werd aangeboden.
We waren te gast bij de Winterfeesten, een mooie middag met plaatselijk entertainment.
Imants B.V. heeft voor ons een geweldige middag georganiseerd: een
uitgebreide excursie door het bedrijf, omlijst met een hapje en een
drankje, waar we zelfs bij vertrek nog werden verrast met een mooi
boek voor alle aanwezige gasten.
Bij Academy Bartels in Hooge Mierde waren we te gast, hier werd een
mooie rondleiding voor ons verzorgd zodat we een goede indruk kregen van dit mooie familiebedrijf.
Bij Reusel Sport werden we gastvrij ontvangen en zaten we gezellig op
het terras terwijl we genoten van een heerlijke barbecue.
Kortom een geweldige start van dit fusiejaar: Duim omhoog en hartelijk
dank voor iedereen die hier aan meegewerkt heeft.
Gasten uit alle kernen: Reusel, Hulsel, Hooge en Lage Mierde, hebben
hier van genoten en wij zijn er van overtuigd dat de activiteiten in de
tweede helft van dit fusiejaar ook weer veel mooie momenten zullen
opleveren.
De nog resterende hoogtepunten voor dit jaar zijn:
De ontspanningsmiddag beloofd weer zeer afwisselend te worden,
ontspannen en met een lach op uw gezicht zult u huiswaarts keren. We
hebben nog een busreis in het verschiet die de moeite waard is.

Een muziekmiddag, toneel en een kerstmiddag mogen uiteraard niet
ontbreken op het programma.
Wij, bestuur Zonnebloemafdeling Reusel-de Mierden, zien de toekomst
als gefuseerde Zonnebloem-afdeling zonnig tegemoet. Nogmaals dank
aan iedereen: gasten, vrijwilligers en bedrijven/organisaties, die hier
hun steentje aan hebben bijgedragen.
Buurtgenoten,

Dorpsrand
Op zaterdag 28 september hebben we een kookworkshop op het PIUS X College, waar we een 7gangen menu gaan koken. Heeft u allergie- of dieetwensen, laat het ons dan weten bij opgave. De eigen
bijdrage (incl. consumpties) bedraagt € 20,00 p.p. en is op de avond
zelf te voldoen bij onze penningmeester. We vertrekken per fiets om
17.30 uur bij het Trefpunt aan de Zilverslag.
Graag opgeven voor zondag 15 september via email info@dorpsrand.nl of telefonisch bij Marga Schellekens (013-5091805).
MELD JE AAN !!
Het belooft lekker en gezellig te worden.

Katholieke Bond van Ouderen
Op dinsdag 3 december om 13.30 u is het kienen in
De Schakel iedereen van harte welkom

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

HMVV viert 90 jaar Jubileum
Voetbalvereniging H.M.V.V. bestaat 90 jaar en dat
willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een
vereniging met een grote historie maar jong van hart.
Elk weekend is sportpark De Leeuwerik het centrum
van Hooge Mierde voor iedereen die iets met voetbal of korfbal heeft.
We zijn er dan ook trots op dat onze vereniging na 90 jaar nog steeds
springlevend is en willen dat graag vieren. De festiviteiten vinden
plaats van donderdag 29 augustus tot en met zondag 1 september.
Het programma:
-Donderdag 29 augustus 19.00u : Penaltybokaal
-Vrijdag 30 augustus 19.30u: Quizavond, de VAR kijkt terug op 90
jaar HMVV
-Zaterdag 31 augustus 10.00u: Spellenochtend- en middag voor de
jeugd
-Zaterdag 31 augustus 19.30u: Feestavond
Kaartjes voor deze knalfuif zijn nog steeds te koop, meld je via onderstaand mailadres
-Zondag 1 september 12.00u: Familiedag in het dorp
Iedereen is welkom om dit feest met ons te vieren!
Meer informatie is terug te vinden op www.hmvv.nl of bij vragen neem
contact op met de Evenementen Commissie van HMVV via
echmvv1929@gmail.com

Installatiebedrijf Schoormans BV
Sanitair - verwarming - airco
't Bogtje 12 Hooge Mierde
Telefoon: 013-5091268
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