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Dorpsbelangen
Al week 49 van het jaar 2019. De feestdagen komen
er zo weer aan. Wilt U er rekening mee houden dat
de Klepper niet verschijnt in week 52 en week 1 van
het nieuwe jaar. Dus voor aankondigingen van activiteiten tussen 25 dec en 12 januari is het raadzaam
om deze kopij in te sturen voor woensdag 18 dec 18.00u

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
Zanggroep Nova, De Vroolycke Noot, Ti Sento, kinderkoor Pop-up en
muziekvereniging Sirena zijn al flink aan het repeteren om op 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 en hopen samen met u in een gezellige kerstsfeer te
belanden.
Datum: 22 december 2019
Aanvang: 14:00 uur, de zaal is open vanaf 13:30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Schakel

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

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

Kerstviering Hooge Mierde
Eerste Kerstdag, 25 december 2019, wordt om 10.30 uur in Gemeenschapshuis De Schakel in Hooge Mierde weer en Kerstviering gehouden door de werkgroep Vieringen Hooge en Lage Mierde.
Natuurlijk zal De Schakel weer gezellig aangekleed zijn en het koor
“De Vroolycke Noot” zal met sfeervolle Kerstliederen voor de muzikale
omlijsting zorgen. Dat alles zal, samen met enkele verhaaltjes en gebeden, de boodschap van Kerstmis onder de aandacht brengen. Met
deze viering geven we een goede start aan het Kerstfeest, dat een
feest is van licht, liefde, vriendschap en samenzijn.
Het is mogelijk om in de viering uw dierbaren speciaal te gedenken. Als
u dat wilt, kunt u dat tot 21 december 2019 doorgeven bij Sjaan
Schoormans, Rispenstraat 5 in Hooge Mierde (tel. 013-5091449) of
aan Lucian Jansen, Schoolstraat 21 in Hooge Mierde (tel. 0135092832). Dat kan heel gemakkelijk door de intentie duidelijk op papier
te zetten en dat samen met een vrijwillige financiële bijdrage in een
envelop met uw naam erop af te geven op het genoemde adres.
Zoals gebruikelijk is er na de viering gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Het drinken moet u afrekenen, maar wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie/thee.
Wij hopen weer op veel belangstelling. Iedereen is welkom op eerste
Kerstdag, 25 december, om 10.30 uur in Gemeenschapshuis De
Schakel in Hooge Mierde.

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

Toneelvereniging Hooge Mierde presenteert:

"SCHOONOUDERS"
Op woensdagmiddag 15 januari voeren we om 14.00 uur in de Schakel
voor de ouderen in onze gemeente, ons jaarlijks blijspel op. De entree
bedraagt 5€ inclusief koffie/thee
Het stuk "Schoonouders" wordt gespeeld door het jonge stel José (Jolanda Jongen) en Mark (Peter van Gool) dat tijdelijk op het appartement van oma (Ria Wissink) verblijft.
De ouders van Mark worden gespeeld door Klaas (Frank Adraanse) en
zijn vrouw Marie (Joke van Gool), en de ouders van José door Maurice ( Jan Valckx) en Bianca (Liesbeth Wouters).
Als het jonge stel heerlijk van elkaar wil genieten, krijgt het onverwachts bezoek, waar het nou nèt niet op zit te wachten!
Nel Jansen is het meisje van de receptie dat alles in goede banen
moet leiden.
Dit stuk wordt geregisseerd door Peter in 't Groen.
Voor de ouderenvoorstelling hoeft niet te worden gereserveerd. Voor
de overige voorstellingen, op vrijdag 17 januari, vrijdag 24 januari en
zaterdag 25 januari , telkens om 20.00 uur in de Schakel, kunt u reserveren op www.toneelhm.nl of tel: 0622039686 na 18.00 uur.

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
De Wildert 2, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048

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

