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C.V. De Haoiboerkes
Mee de koei en pèrd op stal, verrekus
carnaval. We gaan beginnen, want het
opwèrrumweekend staat voor de deur:
zaterdag 15 februari in De Bijenkorf. Vanaf 20.00
uur gaan we daar helemaal los met de live band Party Criminals, onze
feest DJ Christian en als klap op de vuurpijl komt ook zanger Kafke
naar de Bijenkorf. Heb je nog geen toegangskaartje? Dan moet je dat
snel gaan halen in de Bijenkorf, want vol = vol.
Voorafgaand aan het feest in de Bijenkorf kun je eventueel naar de 3
uurkes vurraf van bouwgroep De Beantjes in de Koestraat. Kaartjes
daarvoor kun je ook in de Bijenkorf kopen.
En dan wordt het over een week alweer Carnaval !!
Doe je mee aan de optocht? Geef je dan uiterlijk zaterdag 22 februari
om 12.00 uur op via de website van De Haoiboerkes
(www.haoiboerkes.nl).
Wil jij jouw talenten laten zien en/of horen tijdens Haoiboerkes got talent op dinsdag 25 februari. Geef je dan ook op via het daarvoor bestemde formulier op www.haoiboerkes.nl.
Meer informatie over carnaval 2020 vind je in het Offisjeel Carnavalsbuukske of op www.haoiboerkes.nl.

Gezocht!
Onze Puck is sinds woensdag 5 februari vermist. Het is een langharige, grote wit met zwarte kater. We hebben grote vermoedens dat hij
gewond is en zich ergens in een tuin/tuinhuisje en/of garage schuil
houdt. Heb je hem de afgelopen week gezien neem dan alsjeblieft contact op met 0641791057 / 0641789716.

C.V. De Haoiboerkes
In het Offisjeel Carnavalsbuukske staat op blz.
54 beschreven dat we het dit jaar moderner
gaan doen met de publieksprijs, namelijk we
gaan stemmen met een app op onze mobiele
telefoon. Je kunt op de genoemde bladzijde lezen hoe het werkt en er
staat zelfs een QR-code en webadres bij waarmee u een keertje kunt
oefenen. Je hebt dan in elk geval al de benodigde app op je telefoon
geïnstalleerd. En dan zal het tijdens de optocht best lukken.
Lukt het niet tijdens de optocht, loop dan daarna bij De Schakel binnen
en vraag even hulp aan een van de leden van de Raad van Elf. Belangrijk is wel dat je je GSM meeneemt als je naar de optocht gaat kijken! Het is allemaal even wennen, maar het gaat vast wel lukken.
Allemaal een geweldig leuk carnavalsfeest toegewenst.

C.V. De Haoiboerkes
Het is bijna carnaval en het ziet er in ons
Haoiboerenrijk nog een beetje saai uit. Veel
mensen hebben een Haoiboerkes-vlag in huis.
Het zou er een stuk feestelijker uitzien als iedereen die vlag ook buiten zou hangen. Daar mag nog extra versiering bij.
Als iedereen dat doet, dan ziet het Haoiboerenrijk er ook écht superfeestelijk uit en dan wordt carnaval nóg leuker.
Dus: laat de vlaggen wapperen !!

JVW Beste ouders/verzorgers,
Het lijkt nog ver weg, maar wij zijn alweer begonnen
met de organisatie van JVW 2020. De afgelopen jaren
hebben we al gewerkt aan een 'nieuwe' opzet voor de
speldagen. Graag zouden we hier voor de komende jaren echt een
aparte commissie voor willen. We zijn op zoek naar een frisse blik op
de invulling van de dagen. Natuurlijk helpen wij jullie hierbij!
En je hoeft echt niet de hele week beschikbaar te zijn.
Lijkt je dit leuk en heb je interesse?
Stuur een mail naar bestuur@jvwhoogemierde.nl of vraag Anke Paridaans of Anouk Deenen. Bestuur JVW Hooge Mierde

Dorpsrand
Tieneractiviteit
Op vrijdag 20 maart hebben we voor onze tieners
vanaf groep 8 tot 16 jaar weer een activiteit gepland.
We gaan een avondje zwemmen in het subtropisch
zwemparadijs van het Vennenbos. Voor een snoepje en drankje wordt
gezorgd. We vragen een eigen bijdrage van € 2,50. Ook mag je één
introducé meenemen. De eigen bijdrage voor de introducé is € 5,50.
We vertrekken met de auto om 17.30 uur vanaf de Zilverslag en we
verwachten rond 21.30 uur weer terug te zijn.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen moeten we een beroep doen
op ouders om kinderen weg te brengen en/of op te halen. Bij aanmelding graag aangeven of je een ouder hebt die mee kan rijden.
Graag opgeven voor 10 maart a.s. bij Marga Schellekens, tel. 0135091805 of via info@dorpsrand.nl
Groetjes het bestuur.

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

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

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

Zonnebloem Reusel-de Mierden,
heel gastvrij. Kom erbij!!
Wat was 2019 een supermooi fusiejaar.
Gasten uit Reusel, Hulsel, Hooge en Lage
Mierde , bezochten in grote getalen onze activiteiten.
We hadden voor ieder wat wils: van een excursie bij Bartels en Imants,
tot een smakelijke verwenmiddag zoals een bbq of high tea, maar ook
groot gezellig vermaak tijdens een muziek/quiz-middag of een middag
met bonte lachwekkende sketches.
Wat werd er genoten tijdens 15 verschillende activiteiten waar opgeteld, 1102 gasten en 271 vrijwilligers aanwezig waren.
30 gasten ontvingen het gehele jaar bezoek van een vaste afdelingsvrijwilliger. Een gezellig praatje, een spelletje spelen, dit werd enorm
gewaardeerd.
Gasten van de middengroep ( dit betreft een kleinere groep; veelal
medioren) genoten van waardevolle momenten tijdens hun aanbod aan
activiteiten.
Een ongekend succesjaar, hetgeen we in 2020 natuurlijk willen evenaren.
Daarvoor is weer een geweldig programma opgesteld, hetgeen ook
vermeld zal staan op de mooie flyers die weer huis aan huis zullen
worden verspreid tijdens de collecte in maart.
Wij, de vrijwilligers hebben er weer zin in en hopen samen met vele
gasten uit alle kernen, weer veel mooie, gezellige momenten te mogen
meemaken, tijdens een activiteit of een bezoek, waar we weer lang van
kunnen nagenieten.
Om deel te nemen aan onze activiteiten of bezoekwerk te ontvangen
kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke afdeling Reusel-de Mierden.
U komt in aanmerking indien u door een lichamelijke beperking deels
afhankelijk bent van anderen.
Wij willen nogmaals benadrukken dat U geen lid hoeft te zijn/of te worden, van de landelijke Zonnebloemvereniging, u betaalt dus geen contributie. Als u deelneemt aan een activiteit betaalt u alleen een eigen
bijdrage die vooraf is vastgesteld en conform de kosten voor die activiteit is. U kiest zelf aan welke activiteit u deel wilt nemen.
Dus kom erbij; samenzijn, samen genieten.

Informatie kunt u verkrijgen via Bestuur afdeling Reusel-de Mierden of
via de website.
Bestuur afdeling Reusel-de Mierden:
Voorzitter/Secr:
Marion van Hoof, 0636485614.
Activiteiten:
Mieke Legius, 0497-643952.
Activiteiten:
Wim v Gils, 0497-642128.
Bezoekwerk:
Karin Adriaans, 0497-330482.
Penningmeester:
Ad v Limpt, 0497-642478.
Algemene contactgegevens Zonnebloem Reusel-de Mierden:
Website: www.zonnebloem.nl/Reusel
Email: zonnebloemreusel@gmail.com

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.

Veel deelnemers bij Winterwandeling Ti Sento
De weersvoorspellingen waren niet best op 2 februari j.l. en de organisatie van de winterwandeling was dan ook erg benieuwd naar het aantal deelnemers.
Hun verwachting werd overtroffen toen, ondanks het slechte weer, toch
400 deelnemers aan de start verschenen. We willen deze deelnemers
dan ook heel hartelijk danken voor hun deelname en hopen dat ze
hebben genoten van de mooie omgeving en mooie rustplaatsen.
Bij het startbewijs kreeg iedere deelnemer een lotje en maakte daarmee kans op een gratis paar wandelschoenen bij Voet en Goed.
De deelnemer met lotje 197 is de gelukkige winnaar en mag deze
wandelschoenen ophalen bij Voet en Goed aan de Markt te Hapert.
Van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs.Graag willen wij een
woord van dank uitspreken aan onze sponsoren Voet en Goed en Jan
Linders, aan De Spartelvijver waar we mochten starten, aan de familie
Bartels die hun landgoed en accommodatie openstelden voor onze
wandelaars, aan herberg de Buitenman die zorgde voor een lekker
amuse en niet te vergeten aan de degenen die onze berichten over de
wandeling publiceerden.
Graag tot volgend jaar bij onze winterwandeling op de 1e zondag van
februari. Koor Ti Sento Hooge Mierde

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

