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Katholieke Bond van Ouderen
Leden van de K.B.O.,
Ook de yoga is inmiddels weer begonnen. De yoga
is op maandag om 10.45 uur in de Schakel en eindigt
om 12.15 uur. Lijkt het je wel iets om hier ook aan
mee de doen? Je bent van harte welkom. Aanmelden
bij Jeanne Willems 013-5091897 of 06-11327714.
Aanmelden kan ook via email secretaris@kbohoogemierde.nl
Het bestuur

KPJ
Beste KPJ'ers,
Na een lange gekke tijd hebben we weer een activiteit
voor jullie. 11 september gaan we naar Jump XL in
Eersel. We verzamelen om 18:00 uur bij de Schakel.
Vanuit hier gaan we met de bus naar Eersel. Kinderen boven de 13 jaar: neem een mondkapje mee. Dit is volgens de
regels van het RIVM verplicht in de bus.
Geef je op vóór maandag 7 september door een mailtje te sturen naar
kpjhoogemierde@hotmail.com of bel/sms/app naar Manon Lavrijsen
0651406831 of stuur een appje in de groepsapp. Doe gemakkelijke/sportieve kleren aan.
Eigen jumpsokken mag je meenemen.
We houden ons aan de regels van het RIVM.
Tot dan! Groetjes het KPJ bestuur.

De Spartelvijver viert feest
50 Jaar geleden waren er de eerste zwemmers bij toen nog een zandafgraving. Daaruit is de Spartelvijver in Hooge Mierde ontstaan. En wie
50 wordt, geeft een feestje.
Het weekend van 4, 5 & 6 september zal dan ook in het teken staan
van het 50-jarig bestaan van de Spartelvijver. Een heus podium op het
water, een groot terras op het strand en sfeervolle aankleding zorgen
voor een evenement waar je geweest moet zijn.
Op vrijdag 4 september is het een heerlijk avondje lachen met de beste
nationale en lokale cabaretiers. Met onder andere Rob Scheepers en
Steven Brunswijk is plezier gegarandeerd. De avond wordt gepresenteerd door Sem van den Borne.
Het programma start om 19.30u
Op zaterdag 5 september komt Pater Moeskroen eindelijk weer in
Hooge Mierde. Dit keer niet in een tent met Carnaval maar bij de Spartelvijver. Deze band heeft menig feesttent op zijn kop gekregen en menig theater uitverkocht. Feest is gegarandeerd dus. Het voorprogramma zal worden verzorgd door het muzikale duo Strings and Drinks.
Het programma start om 19.30u.
Op zondag 6 september is een hele middag speciaal voor de kinderen.
Zotte Lotte komt de kinderen vermaken met een leuke show met een
interactieve Bingo. Ook zal er deze dag een circus langskomen.
Clowns en steltlopers zorgen voor vermaak. Ook kunnen de kinderen
zich laten schminken. De ouders, opa’s en oma’s worden niet vergeten
op ons uitgebreide terras.
Het programma start om 11.00u..
Gedurende deze activiteiten worden de coronamaatregelen vanuit de
overheid strikt in acht genomen.
Voor info en tickets ga naar www.spartelvijver.nl

HEKU Kunststoffen zoekt:
Iemand die ons team wil komen ondersteunen en graag met zijn handen werkt en ruimtelijk inzicht heeft. De werkzaamheden zijn zo breed
en wisselend dat wij hiervan geen opsomming doen maar gewoon op
zoek zijn naar iemand die wat er voorvalt/ wat er gebeurt aanpakt en
probeert op te lossen.
Hou jij ervan om ’s morgens binnen te komen en nog niet wetende wat
de dag gaat brengen maar het wel wil oplossen dan ben jij de juiste
persoon!!
Reacties schriftelijk of per mail naar:
Heku Kunststoffen b.v. Kailakkers 9 5095 AD Hooge Mierde
wh@heku.nl

“

Een glazenwasserij waar aandacht en kwaliteit nog écht
vanzelfsprekend is.
Www.berkjans.nl
info@berkjans.nl
0683379421

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

Garagesale

zondag

6

september

Indien wij niets van de gemeente Reusel de Mierden vernemen (wij
hebben een vergunning hier voor) zal de Garagesale doorgang vinden
op zondag 6 september 2020 . Deze zal weer aanvangen om 10.00u
en tot 17.00 u duren.

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

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

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048

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

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
Areven 4
| 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 |
Rondweg 26 | 5531 AJ | Bladel | T. 0497-383193 |
www.berkenloonen.nl

