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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

KPJ
Beste KPJ'ers,
We hebben weer een nieuwe activiteit voor jullie. 14
juni gaan we met z’n 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.

Dorpsquiz Hooge Mierde
De laatste kans om je op te geven voor
deelname aan de Hooge Mierdse Dorpsquiz
dus wees snel !! Denk niet dat het niks voor
jou is, want echt iedereen kan met plezier meedoen aan de Dorpsquiz. En hoe meer deelnemers, hoe leuker het allemaal wordt. Dus laten we er dit jaar eens echt “heel Hooge Mierd
quizt” van maken. Zou dat niet fantastisch zijn?
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.
Nu onmiddellijk doen, want inschrijven kan t/m 10 juni !!!
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