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Oud ijzer
Zaterdag 18 mei a.s. haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’” weer
oud ijzer op. We beginnen om 10 uur met ophalen. Wilt U het ijzer zelf
aan de weg leggen . Het is verstandig om het oud ijzer zaterdagochtend aan de weg te leggen ivm andere kapers op de kust.
Voor zwaar ijzer kunt U bellen naar A.Smolders tel.5091529 of W.v
Gestel tel.5091919. Tevens kunt U het hele jaar door oud ijzer inleveren bij A.Smolders Hoolstraat 3 Hooge Mierde

Wandel-3-daagse Hooge Mierde
Korfbalvereniging DDW organiseert dit jaar voor de negende keer de
wandel-3-daagse in Hooge Mierde. Dit zal plaatsvinden op 12, 13 en
14 juni 2019. Je kunt kiezen om per dag 5 of 10 km te lopen via een
toeristische route door het dorp en omgeving. De start zal dagelijks
plaatsvinden vanaf sportpark de Leeuwerik. De 5 kilometer start tussen
18.00u en 20.00u, de 10 kilometer start tussen 18:00u en 19:30u.
Op vrijdag 14 juni zal er een feestelijke intocht plaatsvinden, waarbij de
deelnemers onder muzikale begeleiding om 20.00u van het Myrthaplein naar het sportpark zullen lopen, toeschouwers zijn hierbij van
harte welkom!
Vanwege deze intocht zijn de starttijden op vrijdag aangepast: de 10
km kan starten vanaf 17.45u, de 5 km kan starten vanaf 18.45u, zodat
alle lopers om 20.00u aanwezig zullen zijn op het Myrthaplein.
Het startgeld bedraagt 5,00 euro voor drie dagen of 2,00 euro per dag.
Het is ook mogelijk om één of twee dagen mee te lopen. Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene
(18+) deelnemen. Tijdens het lopen adviseren wij het dragen van een
fluoriserend hesje. Wij hopen ook dit jaar op een grote opkomst. Dus
zorg dat je erbij bent!

Buurtvereniging de Dorpsrand
Bootcamp
We gaan op donderdag 23 mei bootcampen met alle
kinderen van B.V. de Dorpsrand tot en met basisschoolleeftijd (kinderen onder de 5 jaar met begeleiding) onder leiding van Leo van Avendonk.
Na afloop van al het harde werken gaan we gezellig een hapje eten en
wat drinken.
We verwachten jullie om 14.45 uur in sportkleren bij de Spartelvijver.
Jullie worden rond 17.30 uur thuisgebracht.
Om te weten hoeveel kinderen er komen, is het wel nodig dat je doorgeeft als je meegaat.
Doe dat voor zondag 19 mei bij Marga Schellekens, telefoonnummer
013-5091805 of via email naar info@dorpsrand.nl.
Leden van de Dorpsrand die dit soort berichten graag per email ontvangen, kunnen hun email adres doorgeven via een mailtje naar info@dorpsrand.nl
Familiedag
Op zondag 23 juni hebben wij weer een gezellige dag voor heel de
familie gepland. Rond 13.00 uur beginnen we met een fietstocht. Voor
koffie, thee en ranja onderweg wordt gezorgd.
Aansluitend willen we op het veldje onder genot van een drankje en
een lekkere BBQ nog gezellig samen zijn. Aan vertier voor de kinderen
is natuurlijk ook weer gedacht.
Geen tijd of zin om te fietsen maar wil je wel gezellig met ons BBQ’en
en een drankje komen nuttigen? Dat kan natuurlijk ook. Meld je aan en
je bent welkom vanaf 16.00 uur bij het trefpuntje.
Wij vragen een eigen bijdrage van € 8,00 per persoon. Kinderen van 2
t/m 12 jaar € 4,00 per persoon. De bijdrage kunt u voldoen op 23 juni.
Opgeven graag voor 13 juni bij Marga Schellekens, telefoonnummer
013-5091805, met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen
of via email naar info@dorpsrand.nl
Wij hopen op een grote opkomst en mooi weer!
Ter informatie: Op zaterdagavond 28 september hebben we een kookworkshop op het Pius X college.
Leden van de Dorpsrand die dit soort berichten graag per email ontvangen, kunnen hun email adres doorgeven via een mailtje naar info@dorpsrand.nl
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Houd je conditie op peil tijdens de zomerstop!
Competities zijn bijna afgelopen, de prijzen
verdeeld. Het zou jammer zijn om de conditie, die je het afgelopen seizoen hebt opgebouwd, stilletjes weg te laten zakken.
Daarom is er bij de Dorpslopers in Hooge
Mierde gelegenheid om je conditie zowel op
kracht als uithoudingsvermogen te onderhouden. We hebben hiervoor
twee mogelijkheden, je kunt aansluiten bij een bootcamptraining of bij
een hardlooptraining.
De bootcamptraining vindt op zaterdagochtend om 08.45 uur plaats op
de bootcampbaan bij de Spartelvijver. De hardlooptraining start op
woensdagavond om 20.00 uur vanaf Koestraat 17a.
Kosten voor deze trainingen zijn €20 euro voor 2 maanden of 3 euro
per
training.
Voor inlichtingen over deze trainingen bij de Dorpslopers kun je terecht
bij Leo van Avendonk 0650515466 of bij Jeanne Verstijnen
0612103819

50-jarig Jubileum DDW
Op 1, 2 en 3 november 2019 viert korfbalvereniging DDW haar 50-jarig
bestaan. We willen dit groots met u vieren, dus noteer dit alvast op uw
kalender.
Meer informatie volgt t.z.t.
Mocht u nog leuke (oude) foto’s, attributen en/of krantenknipsels van
DDW hebben die wij mogen gebruiken tijdens het jubileum, stuur dan
een mailtje naar
Ddw50jaar@hotmail.com

Dorpsquiz Hooge Mierde
Om een dorpsquiz te winnen, hoef je niet
gestudeerd te hebben; met een gezond
boerenverstand kom je een heel eind. Om een
dorpsquiz te winnen, hoef je niet sterk of slim te
zijn; als je de juiste kwaliteiten maar op het goeie moment inzet.
Kortom: meedoen aan de Hooge Mierdse Dorpsquiz is gewoon ontzettend leuk en iedereen kan winnen.
Dus: formeer met buurtgenoten, vrienden/vriendinnen, sportteam, collega’s of met wie dan ook ene team en geef je op om mee te doen aan
de Hooge Mierdse Dorpsquiz 2019!! Een groep moet bestaan uit 5 tot
10 personen, maar tijdens oplossen van de vragen in het vragen- en
opdrachtenboek, mag je zoveel mensen inschakelen als je zelf wilt.
De Dorpsquiz 2019 wordt gehouden op vrijdag 21 juni (vragen- en opdrachtenboek en enkele opdrachten op locatie). Op zaterdag 29 juni is
vervolgens de finale-avond en feestavond met prijsuitreiking.
Geef je op vóór 10 juni 2019. Dat kan het gemakkelijkste met het
daarvoor bestemde formulier op www.haoiboerkes.nl.
Wacht niet langer, doe gewoon mee en geef je meteen op !!

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

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

Vissers Mengvoeders
Verkoop diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs.
Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl
OpenMTC
woensdag
van 14.00-18.00uorganiseert
en zaterdag van
13.00 u
De Bourgondiërs
10e9.00toertocht.
..

agrariërs .

MTC de Bourgondiërs is een motorclub van een aantal enthousiaste
motorrijders uit Reusel / de Mierden en Casteren, die jaarlijks zelf een
aantal tochten rijden. Deze tochten vinden vooral plaats in de grensstreek Brabant / Limburg / België, maar ook enkele tochten voeren
richting andere windstreken. Om dit enthousiasme te willen en te kunnen delen met collega motorrijders organiseert MTC de Bourgondiërs
op 2 juni 2019 hun 10e toertocht, waarbij inschrijving voor iedereen die
interesse heeft, mogelijk is. Voor de toertocht van 2018 hebben we
ruim 130 deelnemers mogen begroeten. Dit jaar gaan we er ook van uit
dat de weergoden ons goed gezind zijn, waardoor wij jullie weer in grote getale mogen ontmoeten bij de inschrijving van onze tocht.
De tocht van 2 juni a.s. is ruim 200 km en vertrekt vanaf Eetcafé /
Feestzaal De Klok in Reusel.
Route is verkrijgbaar op :
- Garmin en TomTom
- De rit is niet op rol verkrijgbaar.
Vertrek vanaf : 8.30 – 12.00 uur
Vertrekpunt :
Eetcafe / Feestzaal de Klok
Turnhoutseweg 32
5541 NZ Reusel
Inschrijving :
Individueel € 5,00
Duo € 10,00 ( rijder + passagier )
Incl. koffie / thee + broodje frikadel / kroket
Deelname :
Eigen risico
E-mail :
info@MTCdebourgondiers.nl
Site :
www.mtcdebourgondiers.nl
Tot ziens op 2 juni 2019.

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
De Wildert 2, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048
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