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Dorpsbelangen

voor dinsdag

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
17 dec 18.00u

Kerstviering
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 zorgen we voor muziek,
zang en sfeer. 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. 013-5092832). 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.

Natuurloop voor Huntington
Nancy van Gisbergen exposeert
Een natuurloop waarvan de opbrengst linea recta gaat naar onderzoek
naar de ziekte van Huntington. Over routes die apart te bewandelen of
hard te lopen zijn en gaat over de afstanden 5-10-15 kilometer. De
start is tussen 9.00 en 11.00 uur bij De Spartelvijver in Hooge Mierde.
Aanmelden en informatie bij Leo v Avendonk (tel 06-50515466)
De ziekte van Huntington is een ernstige, levensbedreigende ziekte,
die vele gezichten kent., In Hooge Mierde kreeg de ziekte een gezicht
doordat dorpsgenoot Nancy van Gisbergen ermee te maken heeft.
Zo’n zes jaar geleden kreeg ze de bevestiging waar ze al voor vreesde:
zij heeft de ziekte en raakt die nooit meer kwijt. Al haar bewegingen
gaan totaal ongecontroleerd en ze kan handen, armen, hoofd en benen
geen seconde stil houden. Haar leven kwam op zijn kop te staan toen
bij haar de ziekte van Huntington geconstateerd werd. In korte tijd verloor ze alles wat haar lief was. Maar nu gloort er hoop, tenminste als er
op korte termijn verder onderzoek gedaan kan worden naar een medicijn dat de ziekte stop zet.
“Ja, het is een dun draadje waar mijn hoop op gebaseerd is,” zegt ze.
“Als nu het onderzoek naar een nieuw medicijn opgestart wordt, gaat
dat medicijn mij misschien nog redden”, legt ze uit. “Mocht het bij mij te
laat komen dan is er zeker hoop voor anderen.”
Hoe broos haar lichaam ook oogt door alle ongecontroleerde bewegingen, uit alles blijkt dat haar geest nog helder is.
“Er is becijferd dat er om te beginnen vier miljoen euro nodig is om acht
lopende onderzoeken weer vlot te trekken”, zegt ze. “Daar is al het
merendeel van binnen, nu moeten we nog actie voeren om het resterende deel binnen te halen.”
Nancy gebruikt op dit moment zelf nog geen medicijnen, simpelweg
omdat er die voor haar nog niet zijn. Daardoor levert ze per maand
verder in. Ze leeft nu haar leven in haar huisje, waar haar dochter enkele dagen per week bij haar is. Samen met het konijn en de hond die
haar gezelschap houden probeert ze elke week weer door te komen,
maar om dat met positieve gedachten te doen, het laat zich raden dat
het soms moeilijk is. Elke dag doet ze voor zichzelf een kleine test, om
bij te houden hoeveel ze weer ingeleverd heeft.
De natuurloop in Hooge Mierde, die speciaal voor de actie Huntington
georganiseerd wordt, biedt de kans om geld bijeen te brengen voor
onderzoek naar Huntington. Nancy, die zelf lid is van de Dorpslopers,
wil nog wat verder gaan dan alleen lopen in de natuur: zij gaat bij de

start een mini-expositie houden van kunstwerken die zij zelf vervaardigd heeft!
Op de schilderijen en andere kunstwerken staan vaak dieren afgebeeld. “Dieren geven mij altijd hoop”, zegt ze daarover.

De Kinder-Klepper
A.s. donderdag 2 januari 2020 organiseert Stichting
Dorpsbelangen voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd een
GRANDIOZE FILMMIDDAG
in De Schakel
Van 13.00-14.45u voor groep 1 t/m 4
Van 15.00-16.30u voor groep 5 t/m 8
Dus wil je verzekerd zijn van een gezellige middag
kom dan met je vriendjes/vriendinnetjes naar De
Schakel.
In de pauze hebben wij voor iedereen nog een traktatie!
Stichting Dorpsbelangen
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AW Pnt
AW Pnt
Hooge Mierde
8 431.0
10 Cornelisstraat B 7 345.5
Torenzicht C
8 406.4
11 Torenzicht B
7 342.1
Dorpsrand C
8 398.8
12 De Luther B
7 337.2
Lerifas B
8 396.2
13 Lerifas A
7 330.6
Torenzicht A
8 389.2
14 Oosthoek B
8 330.3
Cornelisstraat A 7 388.9
15 De Luther A
7 319.8
Dorpsrand B
8 386.5
16 Piekenhoek
8 318.5
Keldersooi A
8 381.1
17 Oosthoek A
7 301.7
Keldersooi B
7 372.9
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.

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 .

Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort.
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL.
Openingstijden: ma t/m vrij wo t/m vrijdag zaterdag
Telefoon
Hooge Mierde 8.30 -13.00u
8.00 – 16.00u 013-5091466
Hapert
8.30 -18.00u
8.00 – 16.00u 0497-338962
Lage Mierde
8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466
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