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KBO Senioren 50+
Het Jubileumfeest en de Bonte Avond staan op DVD.
Bestelling afhalen.
Wanneer: Maandag 27 mei
Waar:
De Schakel Hooge-Mierde
Tijd:
18.00 – 20.00 uur
Prijs:
€ 5,00 per DVD [graag contant]
Groetjes Het Bestuur.

Katholieke Bond van Ouderen
Het
nieuwe

fietsen.

Veilig Verkeer Nederland. Het nieuwe fietsen, voor
alle KBO leden van Reusel de Mierden. de VVN
heeft een voorlichtingsbijeenkomst samengesteld.
Onderwerpen die aan bod komen op de bijeenkomst:
Slim omgaan ,met drukke fietspaden.
Kwetsbarheid in het Verkeer.
Conditie van de Fietser zelf.
Veilig Fietsen.
Tijdens de bijeenkomst praktische, filmpjes, foto’s en stellingen
komen aan bod onder het genot van koffie of thee Er zijn aan deze
bijeenkomst geen kosten verbonden.
4 Juni bijeenkomst dinsdag in d’n Achterum 13:30 16:00 uur
6 Juni bijeenkomst in het Drieske Hulsel 13:30 16 :00 uur.
Opgave is verplicht, Sjef van Herk 013 509 1280 tot 28 mei.
Opgave Reusel Kboreusel@hetnet,nl achterum tel.0497644057.
KBO Hooge Mierde Senioren 50 +

Dorpsrand
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

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
Rondweg 26 | 5531 AJ | Bladel | T. 0497-383193 | www.berkenloonen.nl
Areven 4
| 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 | info@berkenloonen.nl

HMVV

25-05

Hoogeloon J09-1
VOAB J017-3
HMVV/Hu/R’spt M017-1
SBC J015-4
HMVV/Hulsel J013-1
Best Vooruit J012-5
Brabantia J09-2
Casteren/Netersel J08-1
HMVV/Hulsel J08-2
EFC J07-2

HMVV/Hu/SDO J019-1
HMVV/Hu/SDO J017-1
Boxtel M017-1
HMVV/Hulsel J015-1
’t Zand J013-3
HMVV/Hulsel J012-1
HMVV/Hulsel J09-1
HMVV/Hulsel J08-1
Hoogeloon J08-1
Hulsel J07-1

14:30
13:00
11:30
13:15
13:00
10:00
09:15
09:30
10:00
10:00

26-05

Vessem-1
Riethoven-2
HMVV-3
Bladella-9
HMVV-5
HMVV-6
HMVV-7
Steensel-Vr

HMVV-1
HMVV-2

14:30
12:00

HMVV-4
DEES-2
EFC-8
Woenselse Boys-6
HMVV/Hulsel-Vr

09:45
12:15
10:00
10:00
11:00

Bladella J07-4
HMVV J07-2
Terlo J07-2

HMVV J07-1
KSC J07-1
HMVV J07-3

10:00
10:00
10:00

01-06
01-06

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

De jaarlijkse barbecue van de Zonnebloem afdeling Reusel- de Mierden.
Op dinsdag 18 juni is de jaarlijkse barbecue voor de gasten van de
zonnebloem afdeling Reusel-de Mierden. Dit jaar zijn we genoodzaakt
om van locatie te veranderen ivm het steeds groter worden van onze
afdeling. Daarom gaan we nu naar de kantine van de voetbalvereniging “Reusel Sport”. De barbecue begint om 11.00 uur en eindigt rond
15.00 uur. Het belooft weer een lekkere en gezellige dag te worden.
Voor vragen kunt u bellen naar Mieke Rijkers tel.0135091629.
Opgeven voor zondag 2 juni en eigen bijdrage is 12.50 euro.

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

