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Dorpsbelangen
Jaarboek 2019
Afgelopen weken zijn wij bij U aan de deur geweest
met Jaarboek 2019. Misschien hebben wij U gemist
en U wilt toch dit boek hebben. Vanaf a.s maandag
kunt U jaarboek 2019 ook tegen € 4,00 per stuk halen
bij bakker van de Voort of garagebedrijf Lendering.

Garagesale

zondag

6

september

Indien wij niets van de gemeente Reusel de Mierden vernemen (wij
hebben een vergunning hier voor) zal de Garagesale doorgang vinden
op zondag 6 september 2020 . Deze zal weer aanvangen om 10.00u
en tot 17.00 u duren , heeft U belangstelling om mee te doen dan horen wij dat graag . Wel vragen wij van U de dan geldende regels van
het CORONA virus in acht te nemen .
Contact adres: Averbodelaan 23 / Hulsbossen 19 / Vossenhof 17
Kosten a 2 euro per deelnemer
tel:0135092265 huistelefoon Oosterlaak mobiel:0620870969
,,
Rossiau
mobiel:0620719850
Daniels
mobiel:0652322023

MS collecteweek (16-21 november 2020):
Collectanten gezocht in Hooge Mierde
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte
van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Hooge Mierde Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose
(MS)?
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

De Guld Vakantiepuzzel
Hooge Mierde komt weer tot leven! De Intelligente Unlock is daar!
We hebben enkele mooie puzzels gemaakt voor de hele vakantieperiode. Vóór Hooge Mierde, óver Hooge Mierde. Elk gezin kan apart
meedoen. Absoluut corona-proof dus. En bovendien helemaal gratis.
Er zijn drie rondes. Voor elke ronde heb je twee weken de tijd. Komend
weekend valt de eerste vragenlijst in de brievenbus. Doe mee! Leuk,
uitdagend. En ook sportief. Want een flink aantal vragen zal je op moeten lossen door er op uit te trekken, wellicht op de fiets, en dan je ogen
goed de kost te geven.
Het gildeleven is een synoniem van bourgondisch Brabant. We hebben
dan ook lekkere prijzen in petto. Voor elke ronde twee. Want de eeuwenlange traditie van het gilde kent ook twee prijzen. De ene is voor de
beste schutter. Die wint de schietwedstrijden. De andere is voor degene met het meeste geluk. Die wordt koning.
Ook voor de puzzel is er dus één prijs voor degene die de meeste
goede antwoorden gevonden heeft. De andere wordt verloot onder alle
deelnemers. Iemand die maar 1 juist antwoord inlevert heeft net zoveel
kans als de grootste puzzel enthousiast. Meedoen is dus niet alleen
belangrijker dan winnen, het is ook net zo lucratief. Geniet ervan dat er
eindelijk weer eens wat te doen is.

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

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
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