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Drie maal volle zaal bij ‘’SPLASH !!’’ van Myrtha Musica
Ruim 900 mensen genoten in de 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

DDW kerstactie 2019
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kerstactie. Dit jaar verkopen we
worstenbrood en krentenbrood. Tussen 6 en 15 december zullen onze
leden bij u langskomen om uw bestelling op te nemen. De prijzen zijn
als volgt:
Worstenbrood : 10 stuks voor € 8,00 of 20 stuks voor € 15,00.
Krentenbrood voor € 6,00
Mochten onze leden u niet thuis treffen dan zullen zij een bestellijst bij
u in de brievenbus doen. Wij hopen op een succesvolle actie. De bezorging vindt plaats op maandag 23 en dinsdag 24 december.
Bestuur DDW

Vervoer gezocht
Wie zou er op woensdag, donderdag of vrijdag in de ochtend inwoners
van onze kerkdorpen naar de dagbesteding in Hooge Mierde willen
brengen en in de middag weer ophalen. Hier staat natuurlijk gezelligheid, koffie, waardering en een vergoeding tegenover.
Info: Ine Wintermans 06-30042999

KPJ
Beste KPJ’ers, vrijdag 13 december is alweer de laatste activiteit van het jaar. We gaan dan schaatsen bij
de Ireen Wust baan in Tilburg. We vertrekken om
18.00u met de bus bij de Schakel. Opgeven kan voor
9 december via de groepsapp, of via de app naar
Manon Lavrijsen 0651406831. Je mag je eigen schaatsen meenemen,
of je kunt daar schaatsen huren. Dit is voor eigen rekening en zal ongeveer €6,50 zijn. Trek makkelijke en warme kleren aan om te schaatsen. Tot dan!

Kerstsfeer in Hooge Mierde
De Vroolycke Noot, Ti Sento, kinderkoor Pop-up en muziekvereniging
Sirena zijn al flink aan het repeteren om 22 december voor jou een
mooie muziekmiddag te verzorgen. De verenigingen laten allemaal hun
eigen unieke geluid horen. Dit jaar zal ook het kinderkoor Pop-up deelnemen met een bijzonder optreden. Uiteraard hoort bij deze middag
een heerlijke versnapering. De verenigingen zorgen voor soep met
stokbrood en kruidenboter. De toegang is gratis maar wij waarderen
een vrijwillige bijdrage. Deze vrijwillige bijdrage kunt u aan de kerstman
geven die ook aanwezig is in de Schakel. Wij hebben er zin in en hopen samen met u in een gezellige kerstsfeer te belanden.
Datum:
22
december
2019
Aanvang:
14.00u,
de
zaal
is
open
vanaf
13.30u
Locatie: Gemeenschapshuis De Schakel
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