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Dorpsbelangen
Jaarboek 2018 een uitgave van Dorpsbelangen is
weer samengesteld. Komende weken wordt er weer
met de jaarboeken rondgegaan Jaarboek 2018 met
alle bijzondere gebeurtenissen van dit jaar en vooral
een naslagwerk voor de komende jaren. Wilt U een
exemplaar, de boeken kosten 4 euro per stuk. U doet ons een plezier
als U met gepast geld betaald. Veel leesplezier.

Fijn op het plein
De dorpsquiz-teams hebben zich vorige week
vrijdag al flink in het zweet gewerkt om alle
vragen en opdrachten uit het boekwerk op te
lossen en tot een goed einde te brengen.
Hoe zou de tussenstand zijn? En is het verschil groot genoeg om de
winnaar te worden van de Dorpsquiz 2019? Want aanstaande zaterdag
29 juni wordt het finalespel gespeeld op het Myrthaplein.
Het belooft reuze spannend te worden.
Wij roepen heel Hooge Mierd en omgeving op om de teams aan te
komen moedigen. En als je als niks om de Dorpsquiz geeft, dan is het
altijd nog gewoon supergezellig. Met lekker frisse drankjes en een gezellig muziekje is zo’n zomeravond op het plein een genot.
Kom dus van je bank of tuinstoel af en geniet zaterdag van de geweldige sfeer op het Myrthaplein. Je zou het ook kunnen zien als een
soort proloog van Mierd kermis volgende week.
Ja….. het wordt écht fijn op het plein: aanstaande zaterdag, 29 juni,
vanaf 20.00 uur.

Boekenruilpunt in De Schakel
Normaal kunt u voor het boekenruilen in De Schakel terecht als deze
geopend
is.
Omdat tijdens de zomerperiode de Schakel minder open is, kunt u altijd terecht op donderdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur.
“De Vûrkoamer” in de Schakel gaat namelijk de hele zomer door.
Nog even in het kort uitleg over het boekenruilpunt: Iedere inwoner van
Hooge Mierde kan uit de collectie maximaal twee boeken meenemen,
mits hij of zij hetzelfde aantal boeken inlevert. De voorwaarde is dat de
ingeleverde boeken in de collectie passen en in goede staat zijn. Verder zijn er een aantal simpele spelregels: Ingeleverde boeken graag op
het tafeltje leggen en niet in de boekenkasten zetten en een informatieformulier
invullen.
Het boekenruilpunt is gebaseerd op zelfbediening en is in principe toegankelijk wanneer De Schakel open is en de ruimte waarin de boekencollectie is opgesteld niet in gebruik is. De boeken staan opgesteld in
de “bibliotheek” naast de trap naar boven (gang achter).
Veel leesplezier en een fijne vakantietijd!
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