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Toneelvereniging Hooge Mierde
Voert op vrijdag 24 en zaterdag 25 jan het blijspel "Schoonouders"
op. Entree: € 7.50 Reserveren: www.toneelhm.nl of tel. 06-22039686
na 18 uur.

Katholieke Bond van Ouderen
Op dinsdag 4 feb om 13.30 uur is het kienen in De
Schakel. Iedereen is welkom.

Dorpsbelangen
Jaarboek Hooge Mierde 2019
De voorbereidingen voor het Jaarboek Hooge Mierde
2019 zijn opgestart. De redactie probeert hiermee elk
jaar een goed beeld te geven van belangrijke gebeurtenissen in ons dorp. Om daarbij zeker niets te vergeten, doen we een oproep aan alle verenigingen (buurtverenigingen,
sportverenigingen, koren etc.) om speciale activiteiten, gebeurtenissen
aan ons door te geven. Om het boek vooral ook luchtig te houden willen we iedereen vragen om andere zaken die misschien een plekje in
het Jaarboek verdienen aan ons door te geven (bijv. voorvallen die
bijzonder grappig zijn, voorvallen waarbij vreselijk is geblunderd of een
bijzondere foto van Hoogemierdse mensen of de omgeving enz.)
Dus denk je iets te hebben, aarzel niet, maar geef het door aan de redactie: jeanneverstijnen@upcmail.nl of via 06 12103819

C.V. De Haoiboerkes
Wil je meedoen aan de carnavalsoptocht op
zondag 23 februari? Geef je dan op via de
website van De Haoiboerkes
(www.haoiboerkes.nl/Optocht/OpgaveFormulier/). Opgeven moet vóór zaterdag 22 februari 12.00 uur.
Of kun je best wel aardig dansen, zingen, playbacken, goochelen, tonpraoten, een instrument bespelen of wat dan ook? En durf je jouw talent te delen met het publiek. Zorg dan dat je je opgeeft voor “Haoiboerkes got talent” op dinsdag 25 februari. Ook daarvoor kun je terecht
op de website van De Haoiboerkes (www.haoiboerkes.nl).
En heb je al gezorgd voor vrije dagen, een (of meerdere) caranavalskostuum(s), oppas voor de kinderen enz..?
En degenen die een vlag van De Haoiboerkes in huis hebben mogen
die gerust al buiten hangen. Zo laten we zien dat er een groot feest
aan zit te komen: Mee de koei een de pèrd op stal, verrekus Carnaval !

Te huur
Opslagruimte in Hooge Mierde ca 110 m2 dichte loods met overheaddeur 4x 4 m en loopdeur Info 06 12927560

Buurtbiljarten

Stand na 10e speelronde
AW Pnt
AW
1 Torenzicht C
10 518.0
10 Dorpsrand C
9
2 Hooge Mierde
9 502.1
11 De Luther B
9
3 Dorpsrand B
10 500.2
12 Oosthoek B
10
4 Lerifas B
10 491.0
13 Lerifas A
9
5 Cornelisstraat A 9 487.4
14 Torenzicht B
9
6 Torenzicht A
10 483.9
15 Piekenhoek
10
7 Keldersooi A
10 482.9
16 De Luther A
9
8 Keldersooi B
9 470.8
17 Oosthoek A
9
9 Cornelisstraat B 9 465.2
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl
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410.4
403.6

B(l)end-up: Blend meets De Helaasheid
Een bijzondere en bovenal gezellige muzikale ontmoeting tussen twee
bands die juist niet de gebaande paden bewandelen. Twee bands die
elkaar muzikaal aanvullen: De mooie liedjes van liefde, weemoed en
wanhoop van De Helaasheid naast de dansbare groovy-pop-funky-soul
sound van Blend. Met als belangrijkste gemene deler: Een fantastische blazerssectie die de pannen van het dak blaast!
De Helaasheid
Een bijzondere combi van 4 blazers, een pianist en een zanger die
vooral artiesten in hun repertoire hebben die óf al overleden zijn óf er
niet al te best aan toe zijn. Denk: Leonard Cohen, John Lennon, David
Bowie, Edith Piaf, Jaques Brel en Otis -die dood is- Redding. Gepassioneerde, tegendraadse muzikanten die hun herkenbare en intieme
nummers met humor weten te brengen.
Blend
De schat aan muzikale ervaring van deze 9-koppige band wordt gecompleteerd door de swingende blazerssectie als verborgen parel.
Hedendaagse hits en all time classics wisselen zich af, voorzien van
een nieuwe, interessante en niet alledaagse blend. Hits van o.a. Joe
Jackson, Simply Red, Jamiroquai, Ed Struijlaart & Adele zorgen voor
een dansbare mix die jong en oud in beweging brengt.
Een muzikale B(l)end-up die zorgt voor verbinding op het podium én
voor verbinding op de dansvloer en aan de bar. De opening van een
nieuw muzikaal jaar in De Schakel: Kom jij ook dansen, swingen of
gewoon stil genieten van een biertje en goede muziek? Be there!
De Schakel, Hooge Mierde
Vrijdagavond 31 januari, aanvang 20.30 u.

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

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

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

Loonbedrijf van Raak B.V.
De Luther 4 - 5095 AC Hooge Mierde
Telefoon 013-5091361
Fax 013-5092565

Cosec beveiliging en telecommunicatie
Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging,
toegangscontrole en telefonie.
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013
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

