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Dorpsbelangen
We zijn we bij U aan de deur geweest met jaarboek
2018. Mocht u niet thuis zijn geweest maar u wilt toch
een jaarboek dan zijn deze voor € 4,- verkrijgbaar bij
garagebedrijf Lendering en bij bakkerij van de Voort
tijdens
de
openingsuren.

VDV
Beste
VdV-leden,
Op dinsdag 27 augustus gaan we fietsen naar het
Wellenseind "voor anker", Dunsedijk te Lage Mierde, waar we het landgoed van Zeeman gaan bekijken.
Vertrek
19.00
uur
vanaf
Het
Myrthaplein.
Het Bestuur

Garage / inritten verkoop
Op zondag 1 september 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 +- 10:00u en eindigt om +- 16.00u. Meldt U op tijd aan om teleurstellingen te voorkomen ,( om niet vermeld te staan op de route beschrijving). Net als eerdere jaren is de deelname 2 € . 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

Uitslag kermisloterij KPJ
Prijs:

Omschrijving:

1

Grasmaaier t.w.v. €350,- van van Eijk Machines
en Gereedschappen bv Reusel
Waardebon t.w.v. €200,- van van Hoof fietsen
Netersel
BBQ t.w.v. €150,- gesponsord door Dickens bv
staal met stijl
Hollandershoeve cadeaubon t.w.v. €20,Spartelvijver tegoedbon t.w.v. €25,Bakkerij P.v.d Voort Hooge Mierde tegoedbon
voor 20 krentebollen
Bakkerij P.v.d Voort Hooge Mierde tegoedbon
voor een vla T.W.V €10,25
Sportmassage&sportverzorging Machelle van
Puyenbroek waardebon t.w.v. €5,-

2
3
4-5
6
7
8
9

10-11
12-15

Sportmassage&sportverzorging Machelle van
Puyenbroek waardebon t.w.v. €7,50
Nivo sport tegoedbon t.w.v. €5,-

16+17 Brood en banketbakkerij Wieland tegoedbon
voor boerencake t.w.v. €8,18
Lunchroom Markt 66 tegoedbon t.w.v. €10,19
Delisio ijs&chocolade tegoedbon t.w.v. €7,50
20-21 Delisio ijs&chocolade tegoedbon voor 3 bollen
ijs
22
Haarmode Manowi tegoedbon voor wassen,
knippen, drogen
23
De Bijenkorf Hooge Mierde dinerbon t.w.v. €10,24
De Bijenkorf Hooge Mierde dinerbon t.w.v. €10,25
De Bijenkorf Hooge Mierde dinerbon t.w.v. €15,26-27 Hair industry Reusel tegoedbon
28
Chocoladelust tegoedbon t.w.v. €10,29-33 Tuns enzo sieraad
4041+3395+1266+2652+
34
Margon’s hairexpress tegoedbon t.w.v. €15,35
36/40

Eetcafé ’t torentje tegoedbon voor koffie/thee
Gar Huijbregts Reusel wasbon 4029/4579/ 3152

Lotnummer:
2702
2999
3121
0802+3989
2877
0629
0107
3899

3115+4095
4396+4561
4098+3847
1432+0128
4065
3196
1740+1076
1458
1340
3011
4039
1701+4091
4517
2981
1272
2661
0738+0836

41
42
43-44

Nicole Lauwers kortingsbon t.w.v. €7,50 voor
een voetreflexbehandeling
Lingerie voor jou tegoedbon t.w.v. €25,Cafetaria het smulhuis Reusel tegoedbon t.w.v.
€12,50

3197
2515
0837+2816

5e Mierdse Straattheaterfestival
op zondag 15 september.
Zondag 15 september gaat de werkgroep Straattheater samen met
zanggroep Nova/Ti Sento wederom een Straattheaterfestival middenin
het Mierdse centrum organiseren. Vanaf 12.30 uur zijn de terrasjes van
de cafés ’t Dorp, Den Hoek, De Bijenkorf, De Schakel open voor het
publiek. Wederom word er door diverse Kempische talenten geprobeerd om vanaf 13.30 uur een grote diversiteit aan acts te presenteren.
Komisch toneel, meegaande muziek en cabaret komen rijkelijk aan
bod. Een deskundige jury gaat de zes acts op diverse punten beoordelen en op elk terras komen duidelijk programmablaadjes te liggen met
daarmee de mogelijkheid te stemmen voor de publieksprijs. De prijsuitreiking gaat dan vervolgens rond 17.30 uur plaatsvinden op terras de
Schakel. Ook bij slecht weer bent u welkom en gaat het festival gewoon binnen door. I.v.m. met het Straattheater is die middag van 13.00
tot 17.00 uur een omleiding voorzien. Doorgaand verkeer vanaf de
Schakel tot aan de Basisschool word omgeleid via Schoolstraat, Rispenstraat en Averbodelaan . Bewoners van de Kerkstraat en de Leeuwerik worden omgeleid via Kailakkers. Voor camping t Zwartven rijd u
bij voorkeur via ‘t Beleven en De Luther. Smidsstraat en Hoogstraat
zijn die dag wel gewoon toegankelijk.
Tot ziens op 15 september.

Gezocht
Huishoudelijke hulp voor 4u per week, bij voorkeur op de vrijdag.
Verdienste: 12,50 per uur. Bel voor meer info: 06-13255622

Lerifas
Zondag 1 september gaan we naar de Ijsboerderij
Fabor Hamelendijk 5 in Reusel. Om 14.00 uur krijgen
we een rondleiding met consumptie en na afloop
gaan we eten bij De Klok.
We gaan op eigen gelegenheid. Eigen bijdrage
€10.00 p.p en kinderen € 5.00 p.k .Betalen bij opgave. Opgeven kan
t/m25 augustus bij Maria Hendriks tel. 5091574 of Nel Roovers tel.
5091954.

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

Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort.
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL.
Openingstijden: ma t/m vrij wo t/m vrijdag zaterdag
Telefoon
Hooge Mierde 8.30 -13.00u
8.00 – 16.00u 013-5091466
Hapert
8.30 -18.00u
8.00 – 16.00u 0497-338962
Lage Mierde
8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466

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

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

