DE KLEPPER
Uitgave van Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde
Redactie: De Luther 10
tel:06-12927560
e- mail: deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
Kopij voor:
Woensdag 18.00 u
Website :
www.dorpsbelangenhoogemierde.nl
Zie hier ook de
activiteitenagenda
Jaargang 37 nr 12 20 maart
2019

Oud izjer“

Katholieke Bond van Ouderen
Op dinsdag 2 april om 13.30 uur is het kienen in De
Schakel voor alle 50 plussers uit Reusel, Hooge- en
Lage Mierde en Hulsel.

Spectaculaire Bonte Avond
door eigen leden KBO-Senioren 50+ uit Hooge-Mierde
Waar?
Hoe laat?

Wanneer?
- Vrijdag 5 april
- De Schakel, Stad 5 te Hooge-Mierde
- Om 19.30 uur [zaal open om 19.00 uur]

Een avondvullend programma met medewerking van BO4.
Eigen leden gratis entree, niet leden €5,Opgeven voor deze avond voor 28 maart bij
Greet Joosten ,
hooghuiske@live.nl
06 - 36464591 of
Sjaan Spooren
spoorenpum@hotmail.com 06 - 10532480
Vol is vol !!

KPJ
Beste KPJ-ers,
Het is weer bijna zo ver, onze eerste activiteit van het
nieuwe jaar! Op vrijdag 5 april gaan we zwemmen bij
het Vennenbos in Hapert. We vertrekken om 18.00
uur met de bus vanaf de Schakel.
Als je een introduce mee wilt nemen kan dit! Hiervoor word wel een
eigen bijdrage gevraagd van €10,- Deze introducee moet ook opgegeven worden!
Opgeven kan via onze site, kpjhoogemierde@hotmail.com of app/sms
naar Manon Lavrijsen 0651406831 Neem je zwemkleding mee! Inworp
voor de kluisjes is € 1,00 per kluisje. Dit geld krijg je na gebruik weer
terug. We verwachten rond 22:00 uur terug bij de schakel te zijn. Tot
dan! Groetjes het KPJ bestuur

De Zonnebloem
In de week van 25 maart houden wij weer onze jaarlijkse huis aan
huis collecte voor de Zonnebloem. Onze zonnebloemvrijwilligers brengen bezoekjes aan zieken, ouderen en gehandicapten. Naast deze
bezoekjes organiseren wij een ontmoetingsdag, ontspanningsmiddagen en soms een dagje uit.
Zie flyer die u van collectant ontvangt.
Uw steun komt 100% ten goede aan de inwoners van Reusel- de Mierden. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?
Team Zonnebloem Hooge Mierde

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

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
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