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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.

C.V. De Haoiboerkes
Je zou kunnen wachten totdat je volgende
week een keer hoort of leest wie er Prins
Carnaval geworden is. Of hoe geweldig leuk
de tonpraoters waren.
Maar je zou er óók voor kunnen kiezen om op zaterdag 23 november
zelf naar De Schakel te komen. Dan kun je een superleuke avond hebben met een viertal uitstekende tonpraoters: Job Fuchs, Peter van der
Maas, Arian Compen en Iveke van Gerven. En dan krijg je live mee wie
er Jeugdprins en Jeugdprinses van het Haoiboerenrijk worden. En dan
weet je ook wie er Prins Carnaval wordt, wie zijn adjudant zal zijn en
wat het motto wordt voor de komende carnavalsperiode.
Kortom: er is alle reden om a.s. zaterdag 23 november om 20.00 uur
aanwezig te zijn in Gemeenschapshuis De Schakel.

Katholieke Bond van Ouderen
Op dinsdag 3 december om 13.30 uur is het kienen in
De Schakel iedereen welkom.

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
, www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl,
Tel: 06-36293139 of 06-18059046

Installatiebedrijf Schoormans BV
Sanitair - verwarming - airco
't Bogtje 12 Hooge Mierde
Telefoon: 013-5091268

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 in Hooge
Mierde. 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.

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

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

Drie maal volle zaal bij ‘’SPLASH !!’’ van Myrtha Musica
Ruim 900 mensen genoten in de Hooge Mierdse Schakel van de wervelende nieuwe show van Myrtha Musica. De muziektheatergroep
zorgde voor kippenvel-momenten met ‘’SPLASH !!’’ en mocht vele lovende reacties in ontvangst nemen voor het goed verzorgde, kleurrijke
en gevarieerde programma.
‘’SPLASH !! ’’ is nog te zien in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel:
op 29 en 30 november om 20.00 uur en op 1 december om 14.00 u
Voor meer info en digitale kaartverkoop zie www.myrthamusica.nl
U kunt ook telefonisch kaarten bestellen: 06–51029836

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

Bert van de Hout
Technische werken
Kuilenrode 1 Hooge Mierde
Telefoon 013-5092459

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

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

