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Dorpsbelangen
De feestdagen komen er weer aan ook voor de redactie, vouwers en distributie van de Klepper. Daarom de komende twee weken geen Klepper. Voor de
volgende Klepper kopij in sturen voor woensdag 8
januari
18.00u.
Bestuur Dorpsbelangen en redactie van de Klepper wenst iedereen
fijne feestdagen.

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.

Kerstsfeer in Hooge Mierde
Zanggroep Nova, 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 en hopen samen met u in een gezellige kerstsfeer te
belanden.
Datum:
zondag
22
december
2019
Aanvang:
14:00 uur, de zaal is open vanaf 13:30 uur
Locatie:
Gemeenschapshuis De Schakel

Katholieke Bond van Ouderen
Op dinsdag 7 jan om 13.30 uur is het kienen in De
Schakel voor alle 50 plussers uit Reusel, Hooge- en
Lage Mierde en Hulsel.

Gratis, op te halen in Hooge Mierde: 10 platen piepschuim van 2.50 m bij 1.15 m en 18 mm dik. 06-42913790
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
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