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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

Katholieke Bond van Ouderen
Er zijn nog drie plaatsen vrij voor de beginners computercursus van de KBO .Senioren 50 + Deze cursus
is op donderdagmiddag, van 13:00 tot 15:00 uur in de
Schakel. De cursus wordt gegeven door Annie de
Brouwer . Opgeven bij Jaan Jansen 013-509 1005.
De 1e cursus start bij voldoende deelname op 6 feb.

Aan alle ouderen van Hooge Mierde,
De carnavalstijd zit er weer aan te komen. Dat is een tijd waarin we
proberen om het voor elkaar en met elkaar gezellig te maken en een
beetje feest te vieren. Wij zijn natuurlijk al een hele tijd bezig met de
voorbereidingen. Natuurlijk ruimen we tijdens carnaval 2020 ook de
nodige tijd en ruimte in voor de 55+ers uit zowel Hooge Mierde, Lage
Mierde als Hulsel.
Op maandag 24 februari a.s. heten wij u van 10.30 uur tot 13.30 uur
van harte welkom in Zaal de Bijenkorf te Hooge Mierde (de zaal is
vanaf 10.15 uur open). In De Bijenkorf zal voor u een volledig verzorgde koffietafel klaar staan en zorgen wij ook nog voor het nodige amusement tussendoor. Samen met een kopje koffie of thee bij binnenkomst is dat alles voor u helemaal gratis (alleen als u een pilsje of een
borreltje of iets anders te drinken bestelt, moet u dat zelf betalen).
Natuurlijk bent u van ons ook een loterij gewend met leuke prijzen.
Om te weten voor hoeveel mensen wij de tafel moeten dekken, moet u
zich wel vooraf opgeven voor deze "seniorenbrunch". U kunt uzelf opgeven bij M. van Gisbergen (013-5091407) van de KBO te Hooge
Mierde.
Geef u in ieder geval op vóór 17 februari 2020. De Bond van Ouderen
zal de opgaven dan doorspelen aan de carnavalsvereniging.
Wij hopen heel veel mensen uit Hooge Mierde, Hulsel en Lage Mierde
te mogen ontmoeten op onze "carnavalsbrunch" op maandag 24 februari. Wij wensen u bij voorbaat heel prettige carnavalsdagen toe.
Carnavalsvereniging "De Haoiboerkes",

VDV

ingedeelde
Het bestuur

Beste
VdV-leden,
Op dinsdag 11 februari gaan we naar manege
Krekwakwo aan de weeldsedijk. Het adres voor uniek
landgoed en wandeling door natuur. We gaan met
auto’s. Aanwezig 19.00 uur bij de manege.

Bouwclub De Beantjes
Met de prins, jeugdprins en adjudant in onze bouwclub, moeten we
natuurlijk wel wat extra's doen dit jaar! Met Bouwclub De Beantjes organiseren we daarom op 15/2 (zaterdag voor carnaval) '3 UURKES
VURRAF' in onze ‘residentie’ op Koestraat 11 (Academy Bartels). Een
super carnavalsfeestje voor vrienden en bekenden, waarmee we een
extra centje proberen op te halen voor de carnavalswagen. We proppen zoveel mogelijk carnaval in 3 uur (17.00-20.00) met o.a:
- Brabants Kampioen Tonpraten Dirk Kouwenberg
- Ferry van de Zaande (o.a. van de hit Gròzzie van Mèn Buurvrouw)
- Locale held Joost Jansen, alias Zanger Zjoske
- En veel gezellige carnavalsmuziek van d'n DJ
Kaartjes kosten €11,- incl. consumptie + broodje hamburger van Prins
Johnny en zijn te bestellen via bouwclubdebeantjes@gmail.com of te
koop bij Café De Bijenkorf.
Vergeet het 'Opweremweekend' in D’n Biekurf niet, want daar moeten
we om 20.00 uur natuurlijk ook met z’n allen naartoe

Oppas gezocht
Wij zoeken een lieve en gezellige oppas voor onze bijna 4-jarige
zoon. Graag op werkdagen van 14.15 tot 17.00u en evt soms ook in
de weekenden. Ook enkele dagen zou al fijn zijn. Heb je interesse of
wil je/u meer weten bel Joep Schellekens: 0626360196

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

Winterwandeling zondag 2 februari
Op zondag 2 februari organiseert Ti Sento voor de vierde maal een
winterwandeling.
Er zijn twee mooie routes uitgezet (6,5 of 14 km) over zowel verharde
als onverharde wegen. Daarnaast is er voor de kinderen een speciale
route van 4,5 km gemaakt. De routes leiden u door landelijk gebied en
prachtige natuur. Landgoed Culitsrode wordt opengesteld voor deze
wandeling, een mooie gelegenheid om dit landgoed eens te bewonderen. Ook aan de innerlijke mens is gedacht. Onderweg staat in Het
Koetshuis van Academy Bartels iets hartigs voor u klaar. Tevens kunt u
daar
gebruik
maken
van
toiletvoorzieningen.
Inschrijven kan tussen 8.45 uur en 11.00 uur bij De Spartelvijver,
Weeldsedijk 1 te Hooge Mierde. De kosten bedragen 4 euro p.p. voor
volwassenen
en
2
euro
p.p.
voor
kinderen.
Voor degenen die de route van 14 km wandelen, bestaat de mogelijkheid om voor 3 euro p.p. extra een verrassend lekkere amuse te nuttigen onderweg. Onder de deelnemers zal door onze sponsor ‘Voet en
Goed’ een paar mooie wandelschoenen verloot worden!
Wij hopen u op 2 februari te mogen begroeten. Graag tot dan!!!

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

Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en
plafonds. Ook voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013
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