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Sinterklaas in Hooge Mierde

De Sint heeft ons laten weten dat hij dit jaar op zondag 24 november
naar Hooge Mierde komt. Hij verwacht om 11.00 uur hier aan te komen! Alle kinderen mogen zich dan samen met hun ouders, opa’s,
oma’s, en andere belangstellenden verzamelen op het Myrthaplein.
Samen met harmonie en drumband Sirena zullen we de Sint tegemoet
lopen en hem begeleiden naar de Schakel. Bij goed weer lopen we
samen met de Sint en zijn Pieten via de Cornelisstraat door de Leendestraat, Averbodelaan, Rispenstraat, en Schoolstraat naar de Schakel. Bij slecht weer zullen Sint en zijn Pieten rechtstreeks naar de
Schakel gaan. De kinderen in de leeftijd tot en met groep 8 mogen samen met de Sint en zijn Pieten mee naar binnen in de grote zaal van
de Schakel. Graag de ruimte vóór in de zaal vrij laten voor de kinderen
tot en met groep 5. Vergeet je bonnetje voor de traktatie niet!
We hopen weer op een gezellige ochtend en tot dan allemaal, namens
de
werkgroep
Sinterklaas
en
Dorpsbelangen.

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

Vrijwilligers gezocht voor dropping
Hallo allemaal, voor de dropping met vossenjacht 29 november zijn wij
opzoek naar mensen die ons hierbij willen helpen. We zijn opzoek naar
mensen die met een groepje mee willen lopen of vos willen zijn. Alle
hulp is welkom. Voor meer info stuur een mailtje naar kpjhoogemierde@hotmail.com Groetjes bestuur Kpj Hooge Mierde

Buurtbiljarten

Stand na 6e speelronde
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AW Pnt
AW Pnt
Hooge Mierde
6 343.1
10 Oosthoek A
6 260.7
Torenzicht C
6 308.5
11 Oosthoek B
6 259.7
Lerifas B
6 299.4
12 Torenzicht B
5 258.4
Dorpsrand C
6 297.1
13 Keldersooi B
5 253.0
Torenzicht A
6 294.5
14 Piekenhoek
6 250.2
Dorpsrand B
6 294.5
15 Lerifas A
5 240.4
Keldersooi A
6 285.2
16 De Luther B
5 239.8
De Luther A
6 265.7
17 Cornelisstraat B 5 238.2
Cornelisstraat A 5 262.0
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.

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

EXPOSITIE KUNSTWERKEN TIJDENS SHOW MYRTHA MUSICA
Komend weekend exposeren Hans Wouters en Henny Ketelaars een
aantal van hun kunstwerken in De Schakel. Deze worden tentoongesteld in de grote zaal tijdens de voorstellingen van Myrtha Musica komend weekend van 15 t/m 17 november.
In ‘’SPLASH’’ gaat de muziektheatergroep aan boord van de HollandAmerika lijn en zet koers richting een grootscheeps muzikaal avontuur.
Diverse stormen steken op en het schip danst op de golven. 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
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

C.V. De Haoiboerkes
Zaterdagavond 23 november vanaf 20.00u
in De Schakel:
 Vier fantastische tonpraotacts:
- Arian Compen
- Iveke van Gerven
- Peter van der Maas
- Job Fuchs.
 Bekendmaking Jeugdprins en Jeugdprinses 2020
 Bekendmaking Prins Carnaval 2020, Adjudant en motto.
 Afterparty met gezellige feestmuziek.
Dát zijn de ingrediënten voor een geweldige avond.
Je mag het dus niet missen: zaterdagavond 23 november vanaf 20.00
u in De Schakel.

Gevonden
een vulpen op het speelveldje bij de Poelshof. Degene die deze verloren heeft kan contact opnemen met telefoonnummer 06 13533094

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