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Goede Doelen week
Zorg en Welzijn Hooge Mierde wil samen met de andere werkgroepen
van de 3 kernen onderzoeken of er animo en draagkracht is om een
Goede Doelen week te houden.
Wat is een Goede Doelen week
Elk jaar collecteren veel vrijwilligers voor diverse landelijke goede doelen. Sommige vrijwilligers collecteren voor meerdere goede doelen.
De inwoners van de gemeente krijgen met een Goede Doelen Week
van de deelnemende fondsen slechts één keer per jaar een collectant
aan de deur. De inwoners kunnen bekijken welke fondsen zij willen
steunen met een gift.In enkele andere Kempengemeenten hebben ze
al ervaring met deze werkwijze.
Om te onderzoeken of dit ook haalbaar is voor onze gemeente, willen
we graag in contact komen met de coördinatoren van de landelijke
goede doelen die in de gemeente gehouden worden, om zo samen te
kijken of er interesse is voor dit initiatief.
Voor Hooge Mierde willen we daarom vragen of de coördinatoren van
Hooge Mierde zich willen melden door een berichtje te sturen
naar: info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl
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Koor Ti Sento stelt jubileumconcert uit
In verband met ons vijfjarig bestaan zouden wij op vrijdag 17 april een
jubileumconcert geven. Door de maatregelen die in verband met het
coronavirus door het RIVM zijn genomen, hebben wij besloten ons
concert op 17 april niet door te laten gaan. Wanneer we ons jubileumconcert kunnen geven is op dit moment nog niet duidelijk. Te zijner tijd
zullen wij u hiervoor opnieuw uitnodigen.
Koor Ti Sento, Hooge Mierde

Boodschappenhulp
Mochten er mensen zijn die het huis niet uit mogen/kunnen ivm
de ontwikkelingen rondom het Coronavirus dan wil ik graag helpen met
bijvoorbeeld het doen van boodschappen.
Indien ik kan helpen dan hoor ik het graag. Groetjes, Christel van Bakel-van Puyenbroek (06-46338184).

A.M.V.V.
De kienavond van 23 maart gaat niet door en wordt
verzet naar een andere datum.
Het Bestuur

Vrouwenvereniging de verandering
Beste VdV leden, Het bestuur heeft besloten om op 7
april 2020 geplande leuke dag met introducee niet
door te laten gaan vanwege de coronavirus.
De avond van 16 juni 2020, genieten van hapjes o.l.v.
muziekgroep Toemaat, is verzet naar dinsdag 23 juni
op verzoek van Toemaat. Het bestuur
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