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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

Gezocht
Wij zoeken jou !!
Want jij bent natuurlijk slim, snel, behendig, sterk of misschien wel van
alles wat. En dan ben jij supergeschikt om mee te doen aan de Hooge
Mierdse Dorpsquiz. Daar kun je aan meedoen met een groep tussen
de 5 en 10 personen, maar je mag de hulp inroepen van alles en iedereen. En er kan van alles gevraagd worden, dus het is handig als je
zoveel mogelijk verschillende mensen in je team hebt (jong en oud,
man en vrouw, goed met de computer, goed in boeken of tijdschriften,
aardrijkskundig of wiskundig onderlegd enz.).
Op vrijdag 21 juni is de quizavond. Je haalt dan om 19.00 uur de map
met vragen en opdrachten op, gaat thuis of ergens anders aan de slag
met het beantwoorden en uitvoeren daarvan en je levert de ingevulde
map die avond uiterlijk om 23.00 uur weer in. Een of meer teamleden
kunnen tussendoor even weggeroepen worden voor een opdracht op
locatie.
En dan is er op zaterdag 29 juni nog de finale-avond met prijsuitreiking
en feestavond.
Aarzel niet langer, formeer een groep en geef je op om mee te doen
aan de Dorpsquiz Hooge Mierde. Opgeven kan het gemakkelijkst via
het daarvoor bestemde formulier op de www.haoiboerkes.nl.

Loonbedrijf van Raak B.V.
De Luther 4 - 5095 AC Hooge Mierde
Telefoon 013-5091361
Fax 013-5092565

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

Katholieke Bond van Ouderen
Op zaterdag 8 juni is het geen dansen in de Schakel.
De dansavonden zijn gestopt wegens te weinig belangstelling. Het Bestuur dankt DJ Pirke voor zijn grote inzet al die jaren.
K B O Senioren 50 + Hooge Mierde.

Vrouwenvereniging de verandering
Beste VdV-leden,
Op dinsdag 11 juni gaan we genieten van hapjes
o.l.v. muziekgroep BO-4 in de schuur aan
De Gagel 5. Aanvang 18.30 uur.
Bestuur VdV

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

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

Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en
plafonds. Ook voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013

KPJ
Beste KPJ'ers,
We hebben weer een nieuwe activiteit voor jullie. 14
juni gaan we met zn allen naar Jump XL in Eersel.
We verzamelen om 19:00 uur bij de schakel. Geef je
op voor maandag 10 juni door een mailtje te sturen
naar kpjhoogemierde@hotmail.com of bel/sms/app naar Manon Lavrijsen 0651406831. Als je een introducee mee wil nemen kan dit, hiervoor word wel een eigen bijdrage gevraagd van €10,- Deze introducee
moet ook opgegeven worden. Doe gemakkelijke/sportieve kleren aan.
Opgeven=meegaan.
Tot dan! Groetjes het KPJ bestuur.

Garage / inritten verkoop
Op zondag de 1e september 2019 vindt er weer en garage / inritten
verkoop plaats , een ieder die interesse heeft om mee te doen kan zich
weer aanmelden. Zoals voorgaande jaren begint deze om +- 10:00 en
eindigt om +- 16:00 uur. Meld U a.u.b op tijd aan , dit om teleurstellingen te voorkomen ,( om niet vermeld te staan op de route beschrijving). Net als eerdere jaren is de deelname 2,euro . let goed op Uw
spullen ,na afloop ruim Uw spullen en afval op bvd !!!
Aanmelden:
tel: 0620719850 Door Rossiau , Jeanne Oosterlaak 0135092265 ,
Jeannine Daniels Oosterlaak 0620870969 per mail:
jeannine_oosterlaak@hotmail.com
, antoon_oosterlaak@hotmail.nl Huis adres: Vossenhof 17

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