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Dorpsbelangen
Mocht U het jaaroverzicht van 2019 hebben gemist
dan is dit nog verkrijgbaar ( á € 4,- ) bij bakker van de
Voort of bij de redactie van de Klepper. Bij de Klepper
kunt U ook terecht voor andere jaren.

De Guld Fietstocht
ten bate van Jeugdvakantiewerk
Komende zondag? Of later?
De zomer is kennelijk voorbij, het weer wordt wisselvalliger. Maar fietsen doen we voor de lol. Toch? Het is geen survival. Hou daarom het
bord bij De Schakel in de gaten. Bij een redelijke weersvoorspelling
gaat het aanstaande zondag gewoon door. Starten tussen 10:00 en
14:00 uur op het Myrthaplein, om de beurt, per gezin of sociale bubbel.
Afstanden: 10, 20 of 40 km. Prijzen: 2 euro voor een volwassene, 1
euro per kind.
De korte ronde is vooral bedoeld voor gezinnen met kinderen. Onderweg doen we enkele spelletjes. De 20 en 40 kilometer routes gaan
door mooie stukjes natuur in de omgeving. Op de grote pauzeplaats
(alles is 100% corona-proof) is eten en drinken te koop. De opbrengst
komt helemaal ten goede aan ons goede doel van dit jaar: Jeugdvakantiewerk.
Doe mee! Geniet van een leuke tocht en steun deze club.
Mocht de weersvoorspelling er twijfelachtig uit zien, dan schuiven we
de tocht twee weken door, naar zondag 11 oktober. Dat geven we komend weekend dan aan op het bord bij De Schakel.

Buurtvereniging de Dorpsrand
JUMP XL
We gaan op vrijdag 2 oktober jumpen met alle
kinderen van B.V. de Dorpsrand vanaf 7 t/m 16
jaar.
We vertrekken om 18.15 uur vanaf het speelveldje aan de Zilverslag. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen moeten we een
beroep doen op ouders om kinderen weg te brengen en/of op te
halen. Bij aanmelding graag aangeven of je een ouder hebt die
mee kan rijden. In de auto verwachten we dat iedereen een
mondkapje draagt.
Graag opgeven voor zondag 27 september a.s. bij Marga Schellekens, 013-5091805 of via info@dorpsrand.nl
Doe gemakkelijke kleding aan.
Groetjes het bestuur.

Proficiat!
Nienke Michelbrink en Thijs Kokken met de geboorte
van jullie zoon Sil op 19 september

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

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

Aan alle voetballiefhebbers!
HMVV en VV Hulsel werken sinds een aantal jaren, tot grote tevredenheid van beide verenigingen, samen voor wat betreft het jeugdvoetbal.
Het grote voordeel hiervan is dat we in elk leeftijdscategorie teams
kunnen samenstellen. Van mini’s t/m JO-12. (en bij hogere teams in
een nog bredere samenwerking met SDO ’39 en Reusel Sport)
Vanzelfsprekend betekent het, wanneer je meer teams hebt, er ook
meer wedstrijden gespeeld worden. Meer wedstrijden betekent dat er
meer spelbegeleiders, pupillenscheidsrechters en juniorenscheidsrechters nodig zijn.
Gelukkig hebben we al een grote groep vrijwilligers die hierin hun
steentje bijdragen. We kunnen echter zeker nog meer vrijwilligers gebruiken.
Lijkt het je leuk om als leuke vrije tijdsbesteding graag je bijdrage te
leveren aan de voetbalverenigingen, dan zijn wij naar jou op zoek!
Heb je interesse, maar heb je geen idee van wat er bij komt kijken?
Geen probleem! Wij zorgen voor een goede uitleg en begeleiding
rondom de wedstrijden.
Dus ga je toch naar je kleinkind kijken of heb je ’s morgens nog tijd
voordat je je eigen wedstrijd moet spelen bijvoorbeeld, denk er eens
over na!
Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met Rob van Eekert.
Mailadres robvaneekert@hotmail.com of mobiel: 06-10691731

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

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

Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort.
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL.
Openingstijden: ma t/m vrij wo t/m vrijdag zaterdag
Telefoon
Hooge Mierde 8.30 -13.00u
8.00 – 16.00u 013-5091466
Hapert
8.30 -18.00u
8.00 – 16.00u 0497-338962
Lage Mierde
8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466

“

Een glazenwasserij waar aandacht en kwaliteit nog écht
vanzelfsprekend is.
Www.berkjans.nl
info@berkjans.nl
06-83379421

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

