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Allerzielen
U bent al enkele jaren gewend dat er met Allerzielen een viering wordt
gehouden door de werkgroep Vieringen Hooge en Lage Mierde. Omdat
er op 2 november dit jaar geen geschikte zaalruimte beschikbaar is,
kunnen we dit jaar helaas zo’n viering niet houden.
Dus dit jaar jammer genoeg géén Allerzielenviering. Met Kerstmis zijn
we er natuurlijk weer wel met een Kerstviering op 25 december 2019
om 10.30 uur in de Schakel.

Diabetes Fonds
Diabetes, sommigen kennen het ook als suikerziekte. Bevorderen van
het welzijn van mensen met diabetes is heel belangrijk. Oplossingen
komen steeds dichterbij, maar diabetes kan nog steeds niet genezen
worden. Daarom moet het onderzoek blijven doorgaan. Ook u kunt
deze mensen helpen door het werk van het Diabetes Fonds te steunen, door donateur te worden of een bijdrage te geven aan de collectant die bij u langs komt in de week van 28 oktober t/m 2 november.
Er zullen hiervoor geen collectezakjes verspreid worden.

Katholieke Bond van Ouderen
Op dinsdag 5 nov om 13.30 uur is het kienen in De
Schakel voor alle 50 plussers uit Reusel, Hooge- en
Lage Mierde en Hulsel. De entree is gratis.

Gevonden
Portemonnee in Hooge Mierde, denkt U dat die van U is neem dan
contact op met 06-47874244.

Katholieke Bond van Ouderen
Kaarten 2019.
Hooge Mierde,11 Nov in de Schakel .
Hulsel,18 Nov in het Drieske.
Lage Mierde, 25 Nov in de Ster.
Bridgen is ook mogelijk. Ook niet leden zijn van
harte welkom.
Aanvang van de kaartmiddagen :13.30u.

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting
In de week van 6 t/m 12 oktober was het weer collecteweek van de
Nederlandse Brandwonden Stichting. Dankzij uw gulle gift hebben we
een mooi bedrag van 619,85 euro op kunnen halen in Hooge Mierde.
Alle gevers en natuurlijk niet te vergeten, alle collectanten, van harte
bedankt!!!

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

Mantelzorgdag
Dinsdag 12 november, dit jaar in het Drieske in Hulsel
Dit is een dag waarop al onze mantelzorgers de zorg voor hun naasten
even “los” kunnen laten. Een dag van ontspanning en ontmoetingen
met andere mantelzorgers. Mantelzorgers verdienen deze aandacht
want hoe gewoon zorgen voor een naaste ook is, een beetje aandacht,
waardering en ontspanning is zeker nodig. De Werkgroep organiseert
tijdens de Mantelzorgdag vier verschillende workshops en activiteiten.
Wij zouden het leuk vinden als u als mantelzorger hierbij aanwezig
bent!
Het programma ziet er als volgt uit







10.00 Welkomstwoord en gezellig samenzijn met koffie, thee en iets
lekkers
11.00 Gelegenheid om deel te nemen aan Oud Hollandse spellen.
12.00 Lunch
13.30 Workshops: sieraden maken, bloemschikken, kruisboogschieten
of wandelen. Iedereen kan meedoen aan één workshop of activiteit.
Geef uw voorkeur (1e en 2e keus) door bij uw aanmelding!
15.30 Afsluiting
U kunt zich vóór 31 oktober aanmelden bij de receptie van het gemeentehuis via 0497 – 650 650 of bij Annelies Schirris
via a.schirris@reuseldemierden.nl of 0497 – 650 004. Graag uw naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer doorgeven. U kunt een 1e en
2e keuze voor een workshop opgeven. Kunt u niet zelfstandig komen
en is er niemand die u kan brengen? Geef dit gerust aan!
Tot
12
november!
De
werkgroep
Mantelzorgdag
U kunt voor vragen en opgave ook terecht bij Zorg en Welzijn Hooge
Mierde.
tel:
06-18059046
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl

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

