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De Guld Fietstocht op zondag 27 september
Je start vanaf het Myrthaplein, naar keuze ergens tussen 10.00 en
14.00 uur, om de beurt, per gezin of sociale bubbel. Het inschrijfgeld
bedraagt 2 euro voor volwassenen en 1 euro per kind. Dit bedrag komt
helemaal ten goede aan Jeugdvakantiewerk.
In het kleine rondje van 10 km, bedoeld voor gezinnen met kinderen,
zijn enkele leuke puzzels verwerkt en op de pauzeplaats doen we een
paar spelletjes. Ook nu is er weer een taart te verdienen voor de besten. Plus nog een koningstaart, voor de groep met de meeste mazzel.
Die verloten we onder alle deelnemers. We blijven tenslotte de Guld:
iedereen kan koning worden.
De andere rondes, van zo’n 20 en 40 km, zijn gewoon mooie fietstochten door de natuur. Je doet daarbij twee keer onze pauzeplaats aan, in
het begin en tegen het einde. Een kopje koffie of thee of een ander
drankje gaat er altijd wel in, niet dan? En je moet voorkomen dat je
verderop dorst gaat krijgen, toch? De tweede keer heb je ongetwijfeld
zowel honger als dorst. Geef er deze keer maar aan toe. Want ook
deze opbrengst gaat naar JVW. De pauzeplaats is groot genoeg om de
1,5 m-regel in acht te nemen.

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
, www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl,
Tel: 06-36293139 of 06-18059046

MOOJ(e) muzikale introductielessen

Een bijzondere muzikale belevenis!
Heb jij je weleens afgevraagd hoe een muziekinstrument werkt en hoe
je erop moet spelen? Wil je graag muziek maken, maar je weet nog
niet welk instrument je moet kiezen? Wil je graag met andere kinderen
muziek maken? Lees dan snel verder en meld je aan!
Tijdens deze belevenis gaan we eerst een aantal instrumenten wat
beter bekijken en onderzoeken waarna je er één kiest om te bespelen.
Je gaat zien hoe leuk het is om een instrument te spelen. Aan het eind
van de 7 lessen kun je met de andere kinderen samen een paar leuke
liedjes spelen.
Muziek maken is voor alle kinderen, dus ook voor jou!
Locatie:Gemeenschapshuis De Ster, Lage Mierde
Leeftijd:
Groepen 4 t/m 7
Data:
30 september, 7 – 14 – 28 oktober, 4 – 11 – 18 november
Tijd:
16.00 -17.00
Begeleiding: Ankie Lepelaars en Tobias van Dongen
Kosten:
€ 20
Aanmelden kan via stichtingmooj@gmail.com tot uiterlijk 23 sept

Stichting MOOJ (Muzikale Opleiding en Ontwikkeling Jeugd) is een
initiatief van de muziekverenigingen Concordia uit Reusel, Sirena uit
Hooge Mierde, en ONA uit Lage Mierde. De stichting richt zich op het
maken van muziek door alle jeugd in Reusel de Mierden. Doel van
stichting MOOJ is het muziekonderwijs, in het bijzonder het samenspel
van leerling muzikanten uit gemeente Reusel-De Mierden te organiseren en verder te ontwikkelen. Muziek maken is namelijk ook zeer belangrijk
voor
een
goede
ontwikkeling
van
uw
kind
(www.muziekmaaktslim.nl)

Aan alle voetballiefhebbers!
HMVV en VV Hulsel werken sinds een aantal jaren, tot grote tevredenheid van beide verenigingen, samen voor wat betreft het jeugdvoetbal.
Het grote voordeel hiervan is dat we in elk leeftijdscategorie teams
kunnen samenstellen. Van mini’s t/m JO-12. (en bij hogere teams in
een nog bredere samenwerking met SDO ’39 en Reusel Sport)
Vanzelfsprekend betekent het, wanneer je meer teams hebt, er ook
meer wedstrijden gespeeld worden. Meer wedstrijden betekent dat er
meer spelbegeleiders, pupillenscheidsrechters en juniorenscheidsrechters nodig zijn.
Gelukkig hebben we al een grote groep vrijwilligers die hierin hun
steentje bijdragen. We kunnen echter zeker nog meer vrijwilligers gebruiken.
Lijkt het je leuk om als leuke vrije tijdsbesteding graag je bijdrage te
leveren aan de voetbalverenigingen, dan zijn wij naar jou op zoek!
Heb je interesse, maar heb je geen idee van wat er bij komt kijken?
Geen probleem! Wij zorgen voor een goede uitleg en begeleiding
rondom de wedstrijden.
Dus ga je toch naar je kleinkind kijken of heb je ’s morgens nog tijd
voordat je je eigen wedstrijd moet spelen bijvoorbeeld, denk er eens
over na!
Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met Rob van Eekert.
Mailadres robvaneekert@hotmail.com of mobiel: 06-10691731
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Een glazenwasserij waar aandacht en kwaliteit nog écht
vanzelfsprekend is.
Www.berkjans.nl
info@berkjans.nl
0683379421

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

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

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

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

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

