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Dorpsbelangen
Jaarboek 2019
Het jaarboek 2019 is gereed. De redactie heeft er wederom een heel mooi boek van gemaakt. Een verzameling van gebeurtenissen en niet alleen van geboortes en overlijden maar ook over jubilea van verenigingen of tentoonstellingen bv “heden en verleden door lenzen en penselen”. Maar ook een luchtschilderij wat even boven Hooge Mierde was te
zien.
Jaarboek 2019 is de veertigste uitgave. Daarom is er achter in het jaarboek een register toegevoegd waarin gebeurtenissen en ontwikkelingen
tussen 2000 en 2019 staan vermeld. Wilt u het verloop van het aantal
woningen , inwoners, varkens en of koeien weten, dan kunt U dit hier
terugvinden. Ideaal voor opzoekwerk bv bij de Dorpskwis.
De komende weken komt iemand langs de deur met het jaaroverzicht
2019. Het boek is verkrijgbaar voor de prijs van € 4,00 per stuk.
In deze Klepper is een enveloppe toegevoegd. Wilt U een of meerdere
boeken dan kunt U gepast geld in de enveloppe doen en dit overhandigen aan de persoon die aan de voordeur komt. We zullen dus dit jaar
niet zo makkelijk even achterom komen.(was altijd gezellig maar dat kan
dit jaar even niet) Hiermee willen we bereiken dat er zo min mogelijk
contact is in deze moeilijk tijd.
VDV
Beste VdV leden,
Helaas gaat de activiteit van 23 juni, genieten van
hapjes o.l.v. muziekgroep Toemaat, niet door vanwege corona.
Fijne vakantie. Het bestuur.

Zanggroep Switch zoekt leden!
Vind jij het ook zo leuk om te zingen? En zie jij het wel zitten om dit
gezellig samen te doen met een groep leeftijdsgenoten?
Lees dan snel verder!
Wij zijn een jonge groep dames, En wij zijn op zoek naar leeftijdsgenoten (man/vrouw) tussen de 25 en 40 jaar die samen met ons een
zanggroep willen starten.
Onze visie is om samen, onder instrumentale begeleiding te gaan zingen. Vooral voor de fun en gezelligheid, maar ook om samen te groeien in onze muzikaliteit.
Ons doel is om te starten met minimaal 15 leden. We willen muziek
gaan maken uit verschillende genres, zoals pop, rock en musical. En
wie weet kunnen we in de toekomst ook optreden voor publiek. Denk
aan een gezellig café, of een spetterende eigen show!
De repetities zullen onder leiding van dirigente Femke Schmitz plaats
gaan vinden in de Schakel in Hooge mierde. Een keer in de twee weken, op woensdagavond van 20:00 uur tot 22:15 uur. De eerste repetitie staat gepland op woensdag 2 september.

We zijn dus op zoek naar leden voor zang, maar ook voor de muzikale
begeleiding zoals piano, gitaar, basgitaar en drums.
Ben jij net zo enthousiast geworden als wij?
Geef je dan snel op!
Dit kan bij Nienke Jansen:
Mail: info@zanggroep-switch.nl
Bellen/ Whatsapp: 0653454474

Tennisclub Twisselt
Nu dat we tijdens de Intelligente Lockdown weer mogen sporten doet
Tennisclub Twisselt een oproep aan alle inwoners, jong en “oud”, in en
rond Lage Mierde, die weer graag sportief bezig willen zijn. Want, heb
je
wel
eens
aan
Tennissen
gedacht?
Lekker buiten en sportief bezig zijn, hetgeen je gezond en actief houdt.
Wil je komen tennissen of wil je het leren, kom dan eens langs bij
Tennisclub Twisselt in Lage Mierde en wordt gezellig lid! Wil je meer
weten over de mogelijkheden van lidmaatschap, met de daarbij behorende contributie, neem dan even contact op met Josephine Lennarts
(06-52392860), of mail naar tctwisselt@hotmail.nl

Te huur.
Schuur opslag loods te huur.
150 m2, goed bereikbaar en afsluitbaar.
Bij interesse bel 06-12851110

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

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

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

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048

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

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
Areven 4
| 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 |
Rondweg 26 | 5531 AJ | Bladel | T. 0497-383193 |
www.berkenloonen.nl

