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Doris en Herrie maoke muziek meej de herremenie van (Hôôge) Mierd
Wanneer ist te doen?
Waor?
Wie dan?

Zaoterdag 12 oktober 2019
In De Ster in Lêêge Mierd
De herremenie van Sirena saome meej
Doris Vosters en Herrie
Wa moet ik daor?
Aachterover hange en gewôôn geniete
Wa kost dè dan?
Hummel niks
Kunder ok wa drinke of moet ik d’n hillen aovend op un hotje bèète?
Aon de bar is zat te bestelle
Hoe laot moet ik ‘r zèn?
Um zeuven uur binne zèn en um halluf
aacht begient de muziek

Al eerder mocht harmonie Sirena met zangeres Doris Vosters een
nummer ten gehore brengen. Gezien de vele lovende reacties hebben
wij hierin aanleiding gevonden om die samenwerking opnieuw aan te
gaan. Doris zingt onder begeleiding van het harmonieorkest van Sirena
het nummer “Radioactive” van Imagine dragons . Het harmonieorkest
speelt daarnaast eigen werken die u als luisteraar meevoeren in de
sferen van films als The Lord of the Rings en Dances with Wolves,
maar ook in het sprookjesachtige verhaal van The last Unicorn. De
solist Walter Hoeks speelt onder begeleiding van het orkest op zijn
trombone het werk “Poem a la Carte”. Na de pauze zal HERRIE het
programma voortzetten. Deze nieuwe 4-koppige band heeft vanaf begin dit jaar al op menig privé-feest gespeeld en heeft onlangs tijdens
het openluchtfestival Kloosterliefde in Lage Mierde hun publieke vuurdoop gehad. En hoe …! Deze jonge muzikanten uit Lage Mierde en
Reusel spelen nummers uit de huidige top 50, maar ook uit die van
jaren terug. Herkenbaar en vooral om met een drankje in de hand op
uw gemak van te genieten. Als u er niet bij was, dan heeft u wat ge-

mist! En was u er wel bij, dan wilt u deze kans om nogmaals van
HERRIE te genieten ongetwijfeld niet voorbij laten gaan!!

Katholieke Bond van Ouderen
Op dinsdag 1 okt om 13.30 uur is het kienen in De
Schakel voor alle 50 plussers uit Reusel, Hooge- en
Lage Mierde en Hulsel.

Programma

jubileumweekend

DDW

Vrijdag 1 november
Openingsborrel
Op vrijdagavond 1 november wordt het jubileumweekend geopend met
een gezellige borrel. Wij hopen dat iedereen die DDW een warm hart
toedraagt hier aanwezig is om het jubileum te vieren, herinneringen op
te halen met oude bekenden, oude en nieuwe foto’s te bekijken en
gewoon een gezellige avond te hebben. Dit alles onder het genot van
een
hapje,
drankje
én
live
muziek.
Aanvang: 18.30 uur, Eindtijd: zolang het gezellig is. Entree: gratis
Zaterdag 2 november
kidsparty
Voor alle meisjes en jongens die in Hooge Mierde, Lage Mierde en
Hulsel op de basisschool zitten, organiseren wij een spetterende kidsparty. Met o.a. luchtkussen, disco, photobooth en nog veel meer.
Aanvang: 13.30 uur, Eindtijd: 16.00 uur Entree:
€ 2,Opgeven via: ddw50jaar@hotmail.com
JUBILEUMWEDSTRIJD
Een korfbalwedstrijd mag natuurlijk niet ontbreken tijdens het jubileum.
Daarom organiseren we op zaterdag 2 november een jubileumwedstrijd waarbij een aantal oud-speelsters (de Nederlands Kampioenen)
het op gaat nemen tegen de huidige selectie. De wedstrijd zal ge-

speeld worden in het Sporthuis in Reusel (Schutsboom 1 Reusel).
Na afloop van de wedstrijd gaan we met zijn allen direct terug naar de
Schakel om een feestje te bouwen met DJ Crew on Tour.
Aanvang:
18.15
uur
(Sporthuis
Reusel)
Entree: GRATIS
FEESTAVOND MET DJ CREW ON TOUR
Gezellige feestavond voor iedereen, jong & oud. Tijdens deze avond
zorgt DJ Crew on Tour ervoor dat het dak eraf gaat!
Aanvang: 20.00 uur Eindtijd: 2.00 uur Entree: voorverkoop € 7,50 / aan
kassa € 10,00 Kaartjes zijn te koop bij Nivosport in Reusel
Café De Bijenkorf in Hooge Mierde
Kaartjes zijn tevens te reserveren via ddw50jaar@hotmail.com
ZONDAG 3 NOVEMBER 2019
AFSLUITING MET BRUNCH
Als afsluiting van ons feestweekend organiseren wij voor onze leden
nog een gezellige brunch om na te kletsen.
Aanvang: 11.00 uur, Eindtijd: 13.00 uur, Entree: GRATIS
Opgeven via: ddw50jaar@hotmail.com

Buurtbiljarten

Stand na 2e speelronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

AW Pnt
AW Pnt
Hooge Mierde
2 133.1
10 Dorpsrand B
2 90.2
Cornelisstraat A 2 113.1
11 Piekenhoek
2 87.6
Lerifas B
2 108.0
12 Lerifas A
2 87.3
Torenzicht B
2 103.6
13 Oosthoek B
2 86.8
Dorpsrand C
2 103.5
14 Cornelisstraat B 2 84.3
Keldersooi A
2 101.1
15 Oosthoek A
2 83.8
Torenzicht A
2 100.3
16 De Luther B
1 46.4
Torenzicht C
2 100.0
17 Keldersooi B
1 42.6
De Luther A
2 99.1
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl

Reanimatie en AED

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand
zijn cruciaal. Als iemand dan start met
reanimeren en een AED aansluit, is de
kans op overleven het grootst. Omdat de
ambulances er langer over doen om
Hooge Mierde te bereiken, zijn we aangesloten op het burgerhulpnetwerk HartslagNu. Als de 112-meldkamer
een melding krijgt van een reanimatie wordt dit naast de ambulances
ingeschakeld. Vijf mensen in de buurt krijgen een oproep om de reanimatie te gaan starten bij het slachtoffer en vijf mensen krijgen een oproep om de dichtstbijzijnde AED te gaan halen. In Hooge Mierde zijn
ongeveer 50 personen aangemeld bij HartslagNu. Dit mogen er natuurlijk altijd meer zijn, daarom is er op 14 oktober 2019 een nieuwe reanimatie cursus met AED gebruik. Omdat de nieuwe cursus aan andere
eisen moet voldoen duurt deze avond van 19.00 tot 22.30 uur. We zijn
ook genoodzaakt om een eigen bijdrage van €20,00 te vragen. Mochten er nog mensen zijn die belangstelling hebben de overlevingskans
na een hartstilstand te vergroten, kan men contact opnemen met Annet
van Gerven
06-29162788 of p.vangerven3@chello.nl
Bovendien zijn er twee AED’s die vervangen moeten worden, daarom
hebben we ons ingeschreven voor Clubsupport van de Rabobank.
Stem op Stichting Zorg en Welzijn van 27-9 tot 11-10-2019 als jullie
Hooge Mierde “kloppend” willen houden.

Rabo ClubSupport
Laat je stem niet verloren gaan.
Stem op bv “De Schakel” het gemeenschapshuis van en voor Hooge
Mierde of de KPJ of een andere vereniging uit ons dorp.
Van 27 september tot 11 oktober kun je je stem uitbrengen.
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