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Mierds Straattheater pakt uit met 6 komische acts
Zondag 15 september begint om 14.00u. het 5e Mierdse Straattheater.
Zes culturele gezelschappen uit de regio zijn hun act aan het voorbereiden en willen u natuurlijk graag een onvergetelijke middag bezorgen. Deze middag bevat alle ingrediënten voor een heerlijk middagje
cultuur uit eigen keuken en is natuurlijk gratis toegankelijk. Vanaf 13.00
uur zijn alle vier de terrasjes open. We gaan er niet vanuit, maar bij
slecht weer gaat het festival zoveel mogelijk binnen in de cafés door.
I.v.m. met het Straattheater is die middag van 13.00 tot 17.00 uur een
omleiding voorzien. Doorgaand verkeer vanaf de Schakel tot aan de
Basisschool word omgeleid via Schoolstraat, Rispenstraat en Averbodelaan . Bewoners van de Kerkstraat en de Leeuwerik worden omgeleid via Kailakkers. Voor camping t Zwartven rijd u bij voorkeur via ‘t
Beleven en De Luther. Smidsstraat en Hoogstraat zijn die dag wel gewoon toegankelijk.

€973,51 voor KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Hooge Mierde heeft
€ 973,51 opgebracht. Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in
nieuwe doorbraken in kankeronderzoek, zodat we samen de dag
steeds dichterbij brengen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren?
Dat kan!
Doneer online via kwf.nl/doneer

Extra voorstelling revue : “En we duike nie mer onder” op
donderdag 26 september.
Wie had dat kunnen denken ? Zo’n geweldige belangstelling heeft zelfs
onze stoutste verwachtingen overtroffen. Aanvankelijk hadden we 5
uitvoeringen gepland en het zijn er al 6 geworden. Binnen de kortste
keren waren alle voorstellingen totaal uitverkocht.
Sinds die tijd hebben we vele verzoeken gekregen of we niet een extra
voorstelling in zouden kunnen lassen. Helaas kunnen we – vanwege
gemaakte afspraken – niet langer gebruik maken van de manege. Om
toch nog een aantal mensen tegemoet te kunnen komen, hebben we
besloten om de generale repetitie op donderdag 26 september openbaar te maken. Dat betekent, dat u alsnog in de gelegenheid wordt
gesteld om de revue bij te kunnen wonen.
We zijn echter wel genoodzaakt om hiervoor hetzelfde entreebedrag
van € 15,- te vragen, als voor de andere voorstellingen. Dit om te
voorkomen, dat diegenen die al een toegangskaart voor de eerder geplande voorstellingen bezitten, zich benadeeld zouden voelen.
U moet er echter wel rekening mee houden dat het een generale repetitie betreft, en het zou zomaar kunnen gebeuren, dat de regisseur op
bepaalde momenten kan ingrijpen om eventueel nog aanwijzingen te
geven.
Voor deze extra voorstelling op donderdag 26 september om 20.00 uur
in de manege kunt u toegangskaarten kopen voor €15,- op dinsdag 17
en woensdag 18 september van 10.00 -12.00 uur in de Heemkamer in
het gemeentehuis.
U KAN DE KAARTEN NIET TELEFONISCH OF VIA EMAIL RESERVEREN, DUS ALLEEN AF KOMEN HALEN. Met PIN betalen is niet
mogelijk.
Er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus OP is echt
OP.
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Beste
VdV-leden,
Dinsdag 24 september is het Jaarvergadering om
20.00 uur in De Schakel met aansluitend bingo met
scherpe prijzen. De kosten per kaart is euro 4,--. Tijbingo
gaan
we
genieten
van
een
hapje.

Dorpsrand
Buurtgenoten,
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.

Een oogstdankfeest voor burger en boer
ZLTO Kempengrens wil ‘Boeren Verbinden’.
In de Manege van Paardensportvereniging Sint Martinus, Burgemeester van Woenseldreef 1 te Hapert, viert ZLTO op 15 september om
10.30u haar oogstviering.
Bezoekers worden verwelkomd door een dansgroep en het koor.
Om 10.45 uur start de viering. Voorzitster Toos Mijs neemt iedereen
mee in het thema “Boeren verbinden”.
Hierna volgen drie sprekers die vanuit hun beleving ingaan op “Verbinding”: Els Daniels met het project Pius X de boer op; Eline Vedder,
boerin en Statenlid in Drenthe en Wim Bens, de nieuwe voorzitter van
ZLTO.
Er wordt een collecte gehouden voor de Voedselbank in Bladel. De
voorzitter, Kasper Touwen vertelt “Hoe een kleine stichting groots van
betekenis kan zijn.” De muzikale ondersteuning wordt gegeven door
koor De Vrolijcke Noot en Kees Lauwers. Na de viering is er een boerenlunch en een gezellig samenzijn in de manege.

KPJ
Beste KPJ'ers,
20 september gaan we karten en bowlen bij de voltage in Tilburg. We verzamelen om 18:00 uur bij de
Schakel. We verwachten rond 22:15 uur terug te zijn
bij de Schakel. Geef je op voor maandag 16 september door een mailtje te sturen naar kpjhoogemierde@hotmail.com of
bel/sms/app naar Manon Lavrijsen 0651406831. Voor deze activiteit
vragen we een eigen bijdrage van €10,- Tot dan! Groetjes het KPJ bestuur.
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