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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

Collecteweek KWF dit jaar zonder collectebus.
Collecteweek 30 aug t/m 5 sep aangepast vanwege coronavirus.
Dit jaar wordt er in de gemeente Reusel de Mierden in aangepaste
vorm gecollecteerd, in Hooge Mierde middels een donatiekaart.
Op de donatiekaart die bij de Klepper zit, staat een QR-code afgebeeld. De gever kan deze code scannen met zijn mobiele telefoon en
zo contactloos een gift overmaken.
Liever overmaken dit kan naar het banknummer van de KWF
NL23RABO0333777999 ovv collecte.
De collecte is dit jaar extra belangrijk, want de coronacrisis heeft de
kankerpatiënt hard geraakt. We willen deze aangepaste collecte dan
ook van harte aanbevelen.
Namens alle collectanten van Hooge Mierde

75 Jaar geleden, Nederlands-Indië werd bevrijd.
Op 15 augustus 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog. Japan, als
laatste der AS-mogendheden, gedwongen door de verwoestende werking van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, staakte de
strijd. .Zoals de geallieerden terecht hadden geëist, gaven zij zich
“onvoorwaardelijk” over. De vergevorderde plannen voor een grootscheepse invasie van Japan konden terzijde worden gelegd.
Zowel Japan als de geallieerden bleven gespaard voor een uiterst
bloedige eindstrijd en er kon een eind worden gemaakt aan het lijden
van de tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden gevangen werden gehouden in de kampen.
In ons museum laten we zien hoe onze landgenoten in en rondom de
oorlogsjaren leefden. Aan de hand van verhalen, verteld door materialen en documenten, krijgt u informatie over deze mooie archipel van
eilanden.
We opende zaterdag 15 augustus een thematentoonstelling met verhalen van de bezettingstijd en van de capitulatie.
Tot ziens in
Museum: “De bewogen jaren 1939-1950”, Floreffestraat 1,
Openingstijden donderdag t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur,
Verder op afspraak. (0622468282).

Nieuws Dorpsraad Hooge Mierde.
Beste inwoners van Hooge Mierde,
Onze oproep in de vorige Klepper om nieuwe leden voor de Dorpsraad
heeft 2 nieuwe leden opgeleverd. De nieuwe leden zijn: Frans Paridaans en Wim Boerdijk. Als Dorpsraad zijn wij blij met deze 2 nieuwe
leden en kunnen wij ons weer met volle kracht en energie inzetten voor
het wel en wee van ons dorp .Beide heren wensen wij veel succes in
hun nieuwe functie.
Dorpsraad Hooge Mierde.

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

EHBO Vereniging Hulsel-de Mierden
Penningmeester: Eversacker 15, 5096 CC te Hulsel
info@ehbohulsel-demierden.nl
www.ehbohulsel-demierden.nl

Enveloppenactie EHBO Vereniging Hulsel-de Mierden
Eind augustus zouden we als EHBO Vereniging weer onze jaarlijkse
enveloppenactie houden. Veiligheid staat voorop, zeker in deze tijd van
Covid-19. Daarom hebben we besloten om niet huis aan huis de enveloppen op te halen in de week van 24 tm 28 augustus.
Indien u dit jaar toch een vrijwillige bijdrage wilt geven aan onze vereniging dan kunt u deze rechtstreeks overmaken naar onze vereniging of
een envelop in de bus doen bij een van onze bestuursleden.
Ons bankrekeningnummer is NL56RABO 0126 6017 98 ten name van
EHBO vereniging Hulsel de Mierden.
Wij hopen dat u onze vereniging steunt, dan kunt u ook in de toekomst
op ons blijven rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Met vriendelijke groet,
Bestuur EHBO- vereniging Hulsel-De Mierden.
Hooge Mierde:
Karin van Gool, De Luther 13a of
Rian Hendrikx, Vossenhof 3

OPROEP: Trainer en/of coach gezocht!
DDW/SDO 3 is op zoek naar een enthousiaste trainer en/of coach.
Ben jij, of ken jij iemand die het leuk vind om op een doordeweekse
avond en/of op zondagochtend een gezellig, sportief uurtje met ons
door te brengen op het korfbalveld?
Laat het ons dan weten!
Er kan vrijblijvend contact opgenomen worden met het bestuur via:
ddw.hoogemierde@outlook.com

Nieuwe zanggroep Switch is er klaar voor!
Het is bijna zover, over een kleine maand is de eerste repetitie van
onze nieuwe zanggroep. Wij zijn er helemaal klaar voor, we hebben
een mooi nieuw logo, een dirigente en muzikale begeleiding, en vooral
heel veel zin om te starten met zingen! We zijn super blij met alle leuke
reacties die we hebben gekregen op het initiatief om een nieuwe zanggroep voor mannen en vrouwen tussen de 25 en 40 jaar op te starten.
En vooral met het aantal leden dat zich tot nu toe aangemeld heeft,
maarliefst 25. Waaronder ook een drummer, basgitarist en een pianist.
We zijn alleen nog op zoek naar een gitarist, dus ben jij tussen de 25
en 40 jaar oud, en weet je de juiste snaar te raken? Meld je dan snel
aan! Ook als het je leuk lijkt om mee te komen zingen ben je van harte
welkom. De eerste repetitie vindt plaats op woensdag 2 september in
De Schakel in Hooge Mierde om 20:00 uur. We zullen één keer per
twee weken gaan repeteren. Wil je graag eerst een keer komen luisteren voor je je aanmeldt? Dat kan natuurlijk ook! Laat het wel even weten. Aanmelden kan bij Nienke Jansen
Mail: info@zanggroep-switch.nl
Bellen/whatsapp: 0653454474
Ondanks dat wij heel graag willen starten met zingen houden wij natuurlijk wel rekening met de maatregelen rondom het corona virus.
Mocht de situatie veranderen waardoor het niet mogelijk is te starten
met zingen, zullen we dit helaas uit moeten stellen. We houden jullie
op de hoogte. Bestuur zanggroep switch.

Bert van de Hout
Technische werken
Kuilenrode 1 Hooge Mierde
Telefoon 013-5092459

Loonbedrijf van Raak B.V.
De Luther 4 - 5095 AC Hooge Mierde
Telefoon 013-5091361
Fax 013-5092565

