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De Klussen-en Vervoersdienst richt zich
op de ondersteuning van inwoners van Hooge-Mierde die niet in staat
zijn om kleine klusjes in en rond het huis zelf te doen, en er niemand in
uw omgeving is waarop U een beroep kunt doen. Ook bij vragen omtrent vervoer die voor U moeilijk te regelen is reiken wij de helpende
hand . De kosten zijn €0,30 per Km met een minimum van €1,50 per
rit. De kosten worden contant met de chauffeur verrekend. Contact
persoon is Piet Spooren tel 0620802674 of 0135092476
De vervoersdienst kan o.a bestaan uit Vervoer naar huisarts, Vervoer
naar bepaalde activiteiten waar U aan deelneemt Vervoer naar een
familiebezoek.
De Klussendienst kan o.a bestaan uit: Eventueel dakgoten zuiver
maken, of een pad sneeuw vrij maken. Wastafel ontstoppen, Bijvullen
en ontluchten van de verwarming, Lekkende kraan repareren, Lampen
vervangen Klein tuinonderhoud, Schilderijen ophangen, Instellen van
apparaten zoals televisie, video,of computer. De kosten van een klus
bedragen € 2,50 per half uur en mogen niet langer duren dan ongeveer
2 uur Deze prijs is exclusief gebruik van materialen en kilometervergoeding. De kosten worden contant betaald aan de persoon die de
klus komt uitvoeren. Staat Uw Klus of vervoersdienst er niet bij, neem
contact op met Piet Spooren
www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
Site vanenvoorelkaarhoogemierde.nl
Tel 0636293139
VDV
VdV-leden, dinsdag 22 oktober moederdagviering
met aansluitend workshop hapjes maken onder leiding van Coby Hollebekkers. Aanvang 20.00 uur in
De Schakel.
Het bestuur

C.V. De Haoiboerkes
Goede raad is duur. Soms is dat niet waar,
want wij hebben héél goede raad voor u en die
is helemaal gratis!
Wat die “gratis goede raad” dan wel mag zijn?
Eigenlijk heel simpel: houd zaterdagavond 23 november vrij !!
Want dan moet je in De Schakel zijn. Die avond kun je genieten van
een aantal tonpraoters van de bovenste plank. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Op deze avond wordt ook bekend wie de nieuwe
Jeugdprins en Jeugdprins van het Haoiboerenrijk zullen zijn. En ook de
“grote” Prins Carnaval 2020 en zijn adjudant zullen we op die avond
bekend maken. En zij zullen dan ook hun motto kenbaar maken. En als
we dat alles hebben gehad is er nog tijd over om een supergezellig
feestje te vieren met elkaar.
Kortom: Hou je van humor? Dan moet je er bij zijn. Ben je betrokken bij
het Hooge Mierdse wel en wee? Dan moet je er bij zijn. En/of hou je
wel van een leuk feestje dicht bij huis? Dan moet jee er bij zijn.
Dus graag tot ziens op zaterdagavond 23 november 2019 in De Schakel.

Bloembollenverkoop
meer dan 300 soorten
Wanneer :
op zaterdag 19 en zondag 20 oktober
Waar :
De Lusthoven 92 te 2370 Arendonk – België
GRATIS :
1 allium albopilosum per aankoopschijf van 6€

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

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

Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en
plafonds. Ook voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

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

Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort.
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL.
Openingstijden: ma t/m vrij wo t/m vrijdag zaterdag
Telefoon
Hooge Mierde 8.30 -13.00u
8.00 – 16.00u 013-5091466
Hapert
8.30 -18.00u
8.00 – 16.00u 0497-338962
Lage Mierde
8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466

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

