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Katholieke Bond van Ouderen
Leden van de K.B.O,
We gaan weer beginnen met ons programma:
We starten vanaf 1 september weer als vanouds met
kienen in de Schakel. Aanvang 13.30 uur.
Op 2 september gym (MBVO) van 9.00 tot 10.00 uur
in de Schakel. Nieuwe deelnemers graag aanmelden
bij Miet van Gisbergen-Merckx tel. 013-5091407 of via de mail secretaris@kbohoogemierde.nl.
Vanaf 8 september aanvang 13.30 uur kan er ook weer gebiljart worden. Op deze dag beginnen we, voor de liefhebbers, ook met een
handwerkclubje. Breien, haken of andere handenarbeid. Ook willen we
gaan kaarten en oud-hollandse spelen gaan doen. Bijvoorbeeld koersballen, sjoelen, barakken enz.. Verder kunnen de liefhebbers buiten
gaan jeu de boulen. I.v.m. de richtlijnen van het RIVM en de overheid
is het wel verplicht om bij deelname vooraf aan te geven of je komt. Dit
kan bij Corry van Dooren van Herpt tel 013-5091909 of gsm 0626398691. Deelname aan een van deze evenementen kan ook altijd
gemaild worden naar: secretaris@kbohoogemierde.nl.
Bestuur K.B.O.

VDV
VdV leden,
Op 22 september is het jaarvergadering met aansluitend bingo met scherpe prijzen. Kosten per kaart 4
euro. Tijdens deze bingo gaan we genieten van hapjes. Aanvang 20.00 uur in de Schakel in tegenstelling
tot tijdstip in de kalender. Het bestuur

Kledinginzameling voor Stichting Tess
Op veel plaatsen is de kledinginzameling gestopt door corona. Net op
het moment dat mensen tijd kregen om eens goed te ruimen. Gelukkig
ging Second Life door met de inzameling voor Stichting Tess. Want
ook Stichting Tess heeft door corona veel minder opbrengsten. Het
geld wat in de laatste periode in Hooge Mierde hiermee is opgehaald
is € 309,62. Met dit bedrag komt de dolfijnondersteunende therapie
voor weer een volgend kind van de wachtlijst dichterbij, dus ook voor
onze Mart.
De kledinginzameling gaat door
Wilt u 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.
Dol-fijne dank, Barry, Elke, Jeske en Mart Joosten

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

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

De Guld Vakantiepuzzel
De uitslag van Ronde 3:
De Schuttersprijs is deze keer gegaan naar Jan en Bea Staal, zij het
met dank aan onze enige spelregel: iemand kan maar één keer een
rondeprijs krijgen. Dit om te voorkomen dat de professorenfamilie-vanhet-dorp met een taartvergiftiging in het ziekenhuis zou belanden omdat ze telkens weer de beste zijn. De beide families Van den Borne, die
al eerder gewonnen hebben, vormen nu inderdaad ook weer de
kopploeg. De sprint om de derde plaats, en dus om de taart, heeft geresulteerd in een fotofinish, maar liefst drie gezinnen met slechts 1 punt
verschil: Loes Lavrijsen-Willems, Pleunie Verstijnen c.s. (allebei met
126 punten) en Jan en Bea met 127.
De Koningsprijs voor de meest gelukkige deelnemers is deze ronde
gegaan naar Hannie, Harrie en Twan van Dommelen. Proficiat! Hopelijk smaakt de prijs, gemaakt door Werner Vosters, ontiegelijk lekker.
De einduitslag:
De “Slimste Miense van Hel ‘t Dörp” zijn:
1) Dries & Carolien van den Borne, 357 punten.
Zij hebben 97% van alle 369 antwoorden gevonden. Diep respect!
2) Joost, Irene, Noortje, Joris van den Borne, 348 punten.
3) Loes Lavrijsen-Willems, 333.
4) Marielle Timmermans-Klessens, 330.
5) Fam. Fred Schellekens, 325.
6) Jan & Bea Staal, 323.
7) Cor Rossiau c.s., 322.
8) Siem & Marij Vosters, 320.
9) Piet en Thera Ansems, 319.
Alle andere deelnemers mogen zich laven in de zalige gedachte dat ze
waarschijnlijk nog net in de top-10 geëindigd zijn.
Gefeliciteerd, Dries en Carolien. De roem blijft eeuwig, want deze Vakantiepuzzel is in principe een eenmalig gebeuren. Met CV De Haoiboerkes hebben we namelijk afgesproken dat we deze puzzel één keer
zouden organiseren nu hun kwis vanwege corona dit jaar niet door kon
gaan.
Onder degenen die alle drie de keren meegedaan hebben is er ook
een hoofd-Koningsprijs verloot. Die is gegaan naar: Piet en Thera
Ansems. Ook voor jullie, proficiat en smakelijk eten!

Caravan stalling
Er is nog plaats voor caravan stalling bel 0624431731

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

“

Waar aandacht en kwaliteit nog echt vanzelfsprekend is”
info@berkjans.nl
0683379421

Heku kunststoffen b.v.
Voor al uw vacuüm vorm producten
Telefoon 013-5092400
www.heku.nl

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

