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Rabo ClubSupport
Laat je stem niet verloren gaan. Stem op bv “De Schakel” het gemeenschapshuis van en voor Hooge Mierde of de KPJ, Buurtvereniging De Dorpsrand, Museum De Bewogen Jaren ,K.B.O. Hooge Mierde en Buurtvereniging Leriifas CV De Haoiboerkes of een andere vereniging uit ons dorp. Van 27 september tot 11 oktober kun je stemmen..

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

KPJ
Beste KPJ'ers, 19 oktober gaan we met z’n allen naar
safari park Beekse Bergen! We verzamelen om 9:45
uur bij de schakel. Om 17:00 uur rijdt de bus terug
naar de Schakel. Geef je op voor maandag 14
oktober door een mailtje te sturen naar
kpjhoogemierde@hotmail.com of bel/sms/app naar Manon Lavrijsen
0651406831.
Introducees mogen mee. Hiervoor word wel een eigen bijdrage
gevraagd van €20,- omdat zij geen lid zijn. Ook de introducee moet
worden
opgegeven!
Tot dan! Groetjes het KPJ bestuur.

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
Rondweg 26 | 5531 AJ | Bladel | T. 0497-383193 |
www.berkenloonen.nl Areven 4
| 5521 BA | Eersel |
F. 0497-385417 | info@berkenloonen.nl

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

Katholieke Bond van Ouderen
Gezondheidsexpo in de Schakel
Op zaterdag 19 oktober 2019 wordt er van 11.00 uur
tot 16.30 uur een gezondheidsexpo gehouden in De
Schakel. Belangstellenden van binnen en buiten de
KBO
zijn
van
harte
welkom.
Deze dag wordt georganiseerd door de KBO-kring Reusel-de Mierden
met hulp van de KBO afdelingen Hooge-Lage Mierde, Hulsel en
Reusel. Deze expo staat in het teken van het 60 jarig bestaan van de 4
afdelingen en kreeg het motto: “ACTIEF OUDER WORDEN MET
GEKLEURD GRIJS”. Mede vanwege deze jubilea wordt de expo
gehouden in Hooge Mierde en is er een extra gezellig tintje aan
gegeven.
Op deze dag willen we de bezoekers in een prettige omgeving kennis
laten maken met allerlei mogelijkheden die de gezondheidszorg ons
biedt. Men kan zich laten informeren over allerlei zorg en
welzijnszaken, die nu misschien nog niet aan de orde zijn,
maar …..een slimme oudere is op de toekomst voorbereid!!
Aan diverse aspecten van het ouder worden, wordt aandacht besteed.
Zo wordt er info gegeven over het belang van bewegen, met een
presentatie en een demo. De duo-fietsen uit Reusel, als ook de
wensambulance zijn present. Verder zijn er stands over gezondheid en
welzijnsbevordering, info over gezonde voeding, make-up,
ontwikkelingen thuisverpleging, een stand met tips en weetjes over hoe
het digitale tijdperk voor de nodige ontspanning kan zorgen enz enz.
In de middags is er een workshop over positieve gezondheid door de
GGD en de mogelijkheid om vragen te stellen over de WMO.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd met live muziek van BO4.
Marie van de Middelhaai brengt op een ludieke manier verhalen en
liedjes in het Brabants dialect.
De dag is bedoeld voor alle belangstellenden, wel of geen lid van de
KBO, dus voor jong en oud.
Wij wensen u een gezellige en informatieve dag.
De toegang is gratis.
Bestuur KBO kring Reusel De Mierden

Nieuwe show Myrtha Musica
SPLASH !!
In deze spetterende avondvullende voorstelling gaat de muziektheatergroep aan boord van Holland-Amerika lijn cruiser ’’De Alessie’’ en
kiest het ruime sop. Met vele geoefende noten op de zang zetten de
ruim 40 zangers en orkestleden koers richting een grootscheeps muzikaal avontuur op de woelige baren.
Diverse stormen steken op met als meest heftige de ’’Marlène’’ en het
schip danst op de golven 40 graden noorderbreedte. Dan blijkt dat je
van twee kapiteins op een schip aardig zeeziek kunt worden en dat de
beste stuurlui aan wal staan. Op de woeste zee dreigt De Alessie met
man en muis te vergaan. Zal het tij nog keren is de vraag….
Gaan de reizigers met windkracht 10 in de oceaan kopje onder naar de
haaien, hun zeemansgraf tegemoet? Of komt de wind weer in de zeilen
en was het slechts een storm in een glas water?
Wij nodigen u graag uit om dit hachelijke avontuur bij eb en vloed mee
te komen beleven. Als u dan geen zeebenen krijgt heeft u echt de boot
gemist. Zowel aan bakboord als stuurboord is het geheel sfeervol aangekleed. Professionele choreografie, beeld , licht en geluid maken de
omlijsting compleet in dit gevarieerde en kleurrijke schouwspel.
U geniet van film-, cabaret- en Nederlandstalige muziek tot close harmony a-capella. Heerlijk om te beluisteren en een lust voor het oog!
Passagiers en crew steken van wal in De Schakel te Hooge Mierde:
15 + 16 november 20.00 u
en 17 november 14.00 u
Bent u op deze data verhinderd dan is er geen man overboord en zijn
er
nog
speelavonden
in
Den
Herd
te
Bladel:
29 + 30 november 20.00 u en
1 december 14.00 u
Kaartreservering
op
tel.nr.
06
–
51029836
of via de site www.myrthamusica.nl

