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C.V. De Haoiboerkes
Zaterdagavond 23 november gaat het
gebeuren. De bekendmaking van Prins
Carnaval 2020 én van Jeugdprinses en
Jeugdprins 2020.
Maar dat niet alleen. Er is véél meer. Wat dacht je van tonpraoten. En
we durven gerust te stellen dat we bepaald niet de minste tonpraotartiesten in ton krijgen. Wat te denken van Peter van der Maas uit Hilvarenbeek. Hij heeft al meerdere keren in Hooge Mierde in de ton gestaan en heeft ons nog nooit teleurgesteld. Vanuit Esbeek komt niemand minder dan Iveke van Gerven naar De Schakel. Iveke is eveneens geen onbekende meer voor ons Haoiboerenrijk en zij stoomt
steeds verder door naar de absolute top van het tonpraoten. Van iets
verder weg -uit Soerendonk- komt een tonpraoter die al meerdere keren op het Brabants Kampioenschap in de ton stond en die ook het
prestigieuze Keiebijterstoernooi als deelnemer heeft meegemaakt:
Arian Compen. En eigenlijk is het alweer veel te lang geleden dat Duizelnaar Job Fuchs in Hooge Mierde in de ton stond. Maar hij heeft
weer een fantastische buut voor ons in petto, dus begin je lachspieren
alvast maar te trainen want dat zul je nodig hebben.
Kortom: een superavond is gegarandeerd. Zorg dus dat je die niet mist
en houd zaterdagavond 23 november vrij zodat je vanaf 20.00 uur
aanwezig kunt zijn in De Schakel. Je krijgt spijt als je er niet bij bent !!

DDW VIERT FANTASTISCH JUBILEUM WEEKEND!
Vrijdagavond heeft DDW veel oud leden mogen verwelkomen. Eigen
leden, veel mensen afkomstig van andere verenigingen en zelfs een
van de oprichters van DDW was speciaal naar de Schakel gekomen.
Ook was het een avond waarin we verschillende jubilarissen hadden
en Jos Stokkermans en Thera Ansems werden benoemd tot ere lid.
Tijdens de avond genoten we van de live band "Herrie" en onze jeugd
heeft
het
officiële
"DDW
jubileumlied"
geïntroduceerd.
Zaterdag 2 november stond bol van de activiteiten: we zijn gestart met
de drukbezochte Kids middag. Er werd volop gesprongen, geschminkt,
gevoetbald en geknutseld. Wat een gezelligheid! Daarna vertrok iedereen snel naar de sporthal voor de jubileumwedstrijd. In een bomvolle
zaal werd de wedstrijd gespeeld tussen de huidige selectie en de 'Golden oldies': aangemoedigd door een hele meute aankomende DDW
talenten! Met een stand van 15-6 ging de wedstrijd als een nachtkaars
uit, i.v.m onwel worden van de coach van de oud DDW speelsters. We
zijn blij te kunnen melden dat Ad het weer goed maakt. In de Schakel
werd na afloop nog een mooi feestje gevierd onder leiding van DJ
Crew On Tour!
Zondagochtend is er afgesloten met een lekkere brunch, waarbij alvast
nagepraat is over alle mooie nieuwe herinneringen.
Iedereen bedankt voor het enthousiasme en betrokkenheid!
Oud Ijzer
Zaterdag 16 november a.s. haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’”
weer oud ijzer op. We beginnen om 10 uur met ophalen. Wilt U het
ijzer zelf aan de weg leggen . Het is verstandig om het oud ijzer zaterdagochtend aan de weg te leggen ivm andere kapers op de kust.
Voor zwaar ijzer kunt U bellen naar A.Smolders tel.5091529 of W.v
Gestel tel.5091919. Tevens kunt U het hele jaar door oud ijzer inleveren bij A.Smolders Hoolstraat 3 Hooge Mierde

VDV

auto
om
Het Bestuur

VdV-leden,
Op dinsdag 19 november gaan we naar de Jumbo
voor een rondleiding achter de schermen.
We gaan met ingedeelde auto' s, vertrek met volle
18.30
uur
vanaf
Het
Myrthaplein.

KPJ
Beste KPJ'ers,
29 november hebben we een dropping met vossenjacht gepland staan! Deze activiteit doen we samen
met KPJ Hulsel en is voor alle leden+ introducees.
We verzamelen om 18:10 bij de Schakel. Vanuit daar
fietsen we naar het Drieske in Hulsel. Vanuit daar start en eindigt de
dropping. Na de dropping zal er voor iets te drinken en een worstenbroodje gezorgd worden. We fietsen daarna met z’n allen terug naar
Hooge Mierde. Je kunt je opgeven voor 25 november door te bellen/smsen/appen naar Manon Lavrijsen 0651406831 of stuur een mailtje naar kpjhoogemierde@hotmail.com. Introducees mogen ook mee
en deze moeten ook mee opgegeven worden. Omdat ze geen lid zijn,
vragen we een kleine bijdrage van €5,- pp. Neem een veiligheidshesje
mee en doe schoenen aan die vies mogen worden. Hopelijk tot dan!
Groetjes het bestuur.

Vissers Mengvoeders
Verkoop diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs.
Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl
Open woensdag van 14.00-18.00u en zaterdag van 9.00- 13.00 u
..

agrariërs .

Cosec beveiliging en telecommunicatie
Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging,
toegangscontrole en telefonie.
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013

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

