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Oud izjer“

Dorpsbelangen
Lieve kinderen uit Hooge Mierde.
Sinterklaas komt zondag 22 november naar Hooge
Mierde, maar moet zich natuurlijk ook aan de coronaregels houden, waardoor een samenkomst in de
Schakel niet mogelijk zal zijn. Daarom komen de pieten op zondagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur voor alle kinderen van o jaar t/m groep 8 iets lekkers afgeven bij jullie thuis, natuurlijk op 1,5 meter afstand!!
Vinden jullie dit leuk, dan moeten jullie dit doorgeven door een mail te
sturen naar sintinhoogemierde @hotmail.com en daarin vermelden
met hoeveel kinderen jullie zijn en waar jullie wonen. Dit moet je voor
14 november laten weten, zodat hij zeker niemand gaat vergeten.
Dit alles onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Oud ijzer
Zaterdag 7 november a.s. haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’”
weer oud ijzer op. We beginnen om 10 uur met ophalen. Wilt U het
ijzer zelf aan de weg leggen . Het is verstandig om het oud ijzer zaterdagochtend aan de weg te leggen ivm kapers op de kust.
Vriendelijk verzoeken wij U om geen koelkasten,diepvriezen, wasmachines of drogers in te leveren, dit behoort niet meer tot oud ijzer!
Voor zwaar ijzer kunt U bellen naar A.Smolders tel.5091529 of W.v
Gestel tel.5091919. Tevens kunt U het hele jaar door oud ijzer inleveren bij A.Smolders Hoolstraat 3

Te huur
Mooie dichte opslagloods in Hooge Mierde ca 150 m2 vanaf 1 jan.
Info 06-12927560

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

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

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

