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C.V. De Haoiboerkes
Als je dit leest, ligt ook het nieuw full-color
Offisjeel Carnavalsbuukske 2020 bij je in de
bus (of dat gebeurt binnen enkele dagen).
Veel leesplezier. Dat betekent dat carnaval al
héél erg dichtbij is. En de week daarvoor hebben we natuurlijk het Opwèrrumweekend (opwèrrumzaoterdag eigenlijk). Dat is op zaterdag 15
februari 2020 vanaf 20.00 uur in zaal De Bijenkorf. Daar kun je écht
opwarmen met live optredens van de Party Criminals, zanger Kafke en
natuurlijk is ook feest-DJ Christian van de partij. Dat wil je écht niet
missen, dus haast je naar De Bijenkorf voor een toegangskaartje. In de
voorverkoop kost dat slechts € 10,- (de 15e aan de kassa zijn ze een
stuk duurder). En kom de 15e in carnavalsoutfit naar de opwèrrumzaoterdag, want dat maakt het feest alleen maar leuker. Er is een leuke
prijs van de leukst verklede persoon!. Voorafgaand aan het opwèrrumfeest, kun je eventueel naar 3 uurkes vurraf van bouwgroep De Beantjes. Ook daarvoor kun je een kaartje kopen in De Bijenkorf.
En met carnaval wil je natuurlijk meedoen aan de optocht. Geef je dan
uiterlijk zaterdag 22 februari om 12.00 uur op via de website van de
Haoiboerkes (www.haoiboerkes.nl).
Natuurlijk zijn er nog een heleboel kinderen met speciale talenten die
ze best durven te laten zien en/of horen tijdens “Haoiboerkes got talent” op dinsdag 25 februari. Dus kun je goed dansen, zingen, playbacken, een muziekinstrument bespelen, tonpraoten of iets anders? Geef
je dan snel op met het aanmeldformulier op www.haoiboerkes.nl.
Doen allemaal, want het wordt mee de koei en pèrd op stal, verrekus
carnaval!

Palliatieve Terminale Thuiszorg
KBO Hulsel en Werkgroep Zorg en Welzijn Hulsel organiseren op
dinsdagavond 11 februari 2020 een informatieavond over Palliatieve
Terminale Thuiszorg.
Thuis sterven is een wens van veel mensen als het einde van het leven
in zicht komt. Thuis sterven is afscheid nemen in je eigen omgeving en
in de nabijheid van geliefden en familie.
Een belangrijke vraag is hoe je er voor kunt zorgen dat de dagelijkse
zorg en organisatie niet alle aandacht opeisen. En dat directe betrokkenen niet overbelast raken en het niet meer volhouden.
Tijdens deze avond vertellen huisarts H. Hendriks van Huisartsenpraktijk de Mierden en 2 medewerkers van Buurtzorg over wat hun taak is
in de begeleiding van palliatieve terminale thuiszorg.
Maria Heesterbeek van Wél! Welzijn de Kempen vertelt na de pauze
over de mogelijkheden van vrijwillige inzet thuis. Vrijwilligers vertellen
hun ervaringen.
Iedereen is welkom maar aanmelden is nodig!
U kunt zich aanmelden door te mailen of bellen naar:
zorgenwelzijnhulsel@gmail.com of tel: (013)5092383
Datum:
11 februari 2020
Aanvang : 20.00 uur
Locatie:
Grote zaal van ’t Drieske,
Huisacker 1 5096 BW Hulsel
De informatiebijeenkomst is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd.

Koor Sint Clemens Reusel
Heeft u zich altijd al aan willen sluiten bij een goed koor? Wij houden
een open repetitie op dinsdag 18 februari tussen 20.00u en 21.00u
Loop eens binnen, de koffie/thee staat klaar.
Wij zingen elke tweede en vierde zondag van de maand tijdens de
zondagsmis in de kerk van Reusel. Op de tweede zondag zingen we acapella. De vierde zondag zingen we met begeleiding van het orgel.
A-capella zingen vergt iets meer van de zangers. Je moet o.a.zelf de
toon oppakken die de dirigente aangeeft met behulp van haar stemvork.
Je kunt ook eens komen luisteren hoe het klinkt tijdens een zondagsmis. Je bent daar zeker niet alleen, wij als koor zien het stilaan steeds
drukker worden in de kerk. Dus kom eens langs, of stuur gerust een
mailtje
naar
clemenskoor@gmail.com.
Anders zien we je graag op dinsdagavond 18 februari

Bert van de Hout
Technische werken
Kuilenrode 1 Hooge Mierde
Telefoon 013-5092459

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

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"
Hooge Mierde.

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

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
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