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Boekenruilpunt: voor elk wat wils
In het boekenruilpunt in de Schakel staan veel goede boeken op je te
wachten. De spelregels zijn simpel. Je mag per keer maximaal twee
boeken gratis meenemen. Na lezing de boeken weer inleveren.
Kom eens kijken in het boekenruilpunt. Je zult zien dat de uitgebreide
collectie voor elk wat wils biedt. Je kunt er in terecht wanneer de
Schakel open is.
Mocht je nog boeken hebben die recent en in goede staat zijn, dan kan
het boekenruilpunt ze altijd gebruiken.

Wij begrijpen dat het soms lastig is om op
de hoogte te blijven van alle informatie die er verstrekt wordt op het
gebied van Zorg en Welzijn. Wij proberen daarom al deze mededelingen op de website te plaatsen, zodat je ze gemakkelijk terug kunt vinden en eventueel nog een keer na kan lezen.
Op de website www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl vind u dus allerlei
info over lopende activiteiten die er plaats vinden, maar ook tips over
bijv. omgaan met dementie, alzheimer café, langer thuis wonen, mantelzorg, enz.enz.
Dus af en toe een kijkje nemen, kan u misschien verder helpen.
Voor verdere vragen/opmerkingen zie onderstaand mailadres en telefoonnummer.
Telefoon: 06-36293139 E-mail: info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl
www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl

Jantje Beton Collecte van 2 t/m 7 maart
Doe mee, spek de clubkas en steun Jeugdvakantiewerk Hooge Mierde. Van maandag 2 t/m 7 maart 2020, is de Jantje Beton Collecte. Dan
gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen
zodat meer kinderen meer kunnen spelen. Ook JVW doet mee, omdat
50% van de opbrengst naar onze eigen clubkas gaat.

Toneelvereniging Hooge Mierde zoekt medespelers
Wij zijn op zoek naar jonge enthousiaste medespelers. Heb jij zin om
je (verborgen) talenten met ons en het publiek te delen?
Neem dan contact met ons op, we vertellen je graag meer over onze
vereniging.
Jan Smolders tel: 06-52692730
Nel Jansen tel: 06-23257957
Jolanda Jongen tel: 06-83878282

VDV

Aanvang
Het Bestuur

Beste VdV-leden, Op dinsdag 10 maart komt Marian
Sanders ons meer vertellen over haar hobby sieraden maken waarin bijvoorbeeld as/haren verwerkt
zijn van een dierbare medemens of dier.
20.00
uur
in
De
Schakel.

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

Tennisclub Twisselt doet een oproep aan alle inwoners in en rond Lage Mierde, die van tennissen houden, om lid te worden.
Want. . . . . :







bij ons kun je altijd lekker sportief bezig zijn want er is altijd wel
een baan vrij;
elke woensdagavond is er met de Twisselt leden, die mee willen doen, een husselavond. Wil je een andere avond tennissen,
dan kan dat natuurlijk ook;
wij doen mee aan de winter-dorpen-competitie waarbij we tegen andere dorpen uit de Kempen spelen en daarna gezellig
nog even nakletsen;
wij organiseren op elke laatste zaterdagmiddag van de maand
een gezelligheidscompetitie voor de Twisselt leden en gaan
dan na de wedstrijden bij gelegenheid gezamenlijk eten in ons
clubgebouw.
Kortom, het is hartstikke gezellig bij onze tennisclub en wij
zouden het leuk vinden als er nog meer mensen lid worden.
Misschien ben jij dat wel! Dus. . . . . . , kom eens gezellig kijken
bij Tennisclub Twisselt en sla eens een balletje mee, je bent
van harte welkom. Ben je van plan te komen, of wil je meer weten over de mogelijkheden van lidmaatschap, met de daarbij
horende contributie, neem dan even contact op met Josephine
Lennarts (06-52392860), of mail naar tctwisselt@hotmail.nl

A Cat.

Naam
1 A1 - Mart Joosten (opmerkingen)
2 A2 - De 2j's (opmerkingen)

Thema Uitslag optocht
Koei, Perd of Verreke?
Politie in burger

2020

1 B3 - De Sjonnies (opmerkingen)
2 B2 - De Verrekus (opmerkingen)
3 B1 - HeiFieVeer (opmerkingen)

Schiet (van) raak voor een knaak!
Carnaval Verrekus Bal!
Wij hebben een speciale band

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uit schoolfruit zijn we zat! Met carnaval eten wij patat
Verrekus #trots of de boer
Onze maot Juul prins carnaval, dan komen wij met onze kuur van stal
Meej dees inzending vur 't songfestival vieren wij verrekkes carnaval
Wij puzzelen carnaval aan elkaar
Wij hebben bal want Sjonnie en Gijs staken met carnaval
Big Party
Opgezadeld met…
Wij bouwen aan een verrekus goei carnaval
Thema
Corona & rode hond
Stikstof
Op ons kun je rekenen

Puntenaantal
114
106

B Categorie
123
110
101

K Categorie
K4 - De Biste(n) 2.0 (opmerkingen)
K5 - De Feestbeesten (opmerkingen)
K7 - De Feestboeven (opmerkingen)
K8 - Partygirlzzz (opmerkingen)
K3 - De Boerenkeutels (opmerkingen)
K6 - De Haoikneuters(opmerkingen)
K9 - Bijdehande Tantes (opmerkingen)
K1 - De Malle Meskes (opmerkingen)
K2 - De Feestneuzen (opmerkingen)
D Categorie
Naam
1 D1 - De Cornona's (opmerkingen)
2 D3 Anenmie (opmerkingen)
3 D2 - M&M's (opmerkingen)
L Categorie
1 L1 - Smiley's 1.5 (opmerkingen)
2 L2 - De toekomst (opmerkingen)
Z Categorie
1 Z1 - Twan & Kees (opmerkingen)
2 Z2 - Groep Jan van Gool (opmerkingen)
3 Z3 - De Wegpiraote (opmerkingen)
Grote Wagens 1. De Beantjes

Wij hebben pieperdienst
Naoit ur mer in nietje in
Mee M'n koei achterop en (Kees) perd vur in, heb ik het verrekus naor m'n zin!
Optocht Bijna Afgelast!
Verrekus Carnaval!
ChateauWeiland
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Puntenaantal
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111
105
134
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