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Oud ijzer
Vanwege de coronacrisis haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’”
in mei geen oud ijzer op. Wel kunt U het oud ijzer het hele jaar door
inleveren bij de container op Hoolstraat 3 in Hooge Mierde. Heeft U
toch zwaar ijzer liggen dan kunt U bellen naar A. Smolders
tel.5091529.

Haal alles uit de kast!
Second Life Textile heeft aangegeven nog genoeg opslagruimte over
te hebben om voorlopig de kledingcontainers te kunnen blijven legen
voor Stichting Tess. Wilt u dus toch uw textiel kwijt, breng het dan naar
de kledingcontainer bij de school in Hooge Mierde.
Wat kunt u in deze container kwijt?
-alle draagbare boven- en onderkleding.
-draagbare schoenen (per paar aan elkaar gebonden)
-Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, kussenslopen)
-Schoenen, tassen, (Hoes-)lakens, bedovertrekken
-zachte (schone) knuffelbeesten
Alle spullen dienen in een dichte plastic zak verpakt te zijn.
Stichting Tess zamelt ook in:
Cartridges, toners en oude mobiele telefoons Deze mogen niet in de
container maar mogen onder het afdak bij de garage gelegd worden op
Kerkstraat 6b.
Namens alle wachtlijstouders hartelijk dank.
Barry, Elke, Jeske en Mart Joosten

Wandel-3-Daagse DDW
Vanwege de huidige omstandigheden hebben we helaas moeten besluiten om De Wandel-3-Daagse van DDW dit jaar niet door te laten
gaan. Wij zien jullie ontzettend graag volgend jaar weer terug!

Toertocht MTC de Bourgondiers 2020.
Beste collega motorrijders,
Zoals jullie wellicht weten organiseert motorclub de Bourgondiërs hun
jaarlijkse motortocht op de 1e zondag van juni. Zo ook hadden wij het
voornemen om op 7 juni a.s. weer een motortocht te organiseren
waarbij iedereen die hiervoor interesse had, te kunnen verwelkomen.
Echter, gezien de situatie van het coronavirus, waar we binnen Nederland en andere landen mee te maken hebben, en de restricties die dit
met zich meebrengt, hebben we besloten om de motortocht van 2020
uit te stellen en door te schuiven naar volgend jaar, zondag 6 juni
2021. Ook als club kunnen we bij de inschrijving en afsluiting van de rit,
onvoldoende garantie bieden om de gezondheid van de deelnemers op
die dag te kunnen waarborgen, maar mogelijk dat ons thuishonk, Eetcafé, Feestzaal de Klok, vanuit de overheid nog gesloten moet blijven.
We gaan ervan uit dat u begrip kunt opbrengen voor het besluit wat we
genomen hebben en dat we u in 2021 in gezondheid kunnen verwelkomen.
Met vriendelijke motor groet, De Bourgondiërs.

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
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