DE KLEPPER
Uitgave van Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde
Redactie: De Luther 10
tel:06-12927560
e- mail: deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
Kopij voor:
Woensdag 18.00 u
Website :
www.dorpsbelangenhoogemierde.nl
Zie hier ook de
activiteitenagenda
Jaargang 38 nr 49
2 dec 2020
Oud izjer“

MOOJ Orkest
Vanuit stichting MOOJ willen we het samen spelen in een orkest voor
de beginnende leerlingen graag stimuleren. Daarom starten we met
een MOOJ orkest(je). Als je al ooit een click-project/blazersklas hebt
meegedaan, of ben je net begonnen met muziekles, dan kun je
je hiervoor opgeven. Tot de zomervakantie kun je elke week een uur
samen muziek maken. Je krijgt hiervoor (indien nodig) een instrument
in bruikleen. Wil je graag doorgaan met het maken van muziek op een
instrument? Wil je samen leuke muziek maken? Geef je dan op voor
deze geweldige activiteit! Opgeven kan via stichtingmooj@gmail.com,
onder vermelding van ‘MOOJ orkest’ + naam, leeftijd, mobielnummer
ouder en instrument. Waar: De Ster Lage Mierde Wie: groep 4 t/m 7,
ervaring met click/blazersklas en/of beginnende muziekles
Wanneer: Vanaf 7 december elke maandag 16:00 – 17:00 (m.u.v. de
schoolvakanties)* Begeleiding: Tobias van Dongen & Carola Dijk 0646086585 (Stichting MOOJ) Kosten: €30 voor 10 lessen
*Later aansluiten is in overleg ook mogelijk!

Gevonden,
huissleutel t.h.v. De Cingel 4, Tel. 06-43273448

Dorpsbelangen
Licht in de duisternis

Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar. De olympische zomerspelen
of het EK voetbal, Popfestivals e.d. gingen niet door. Daarom zijn we
blij dat we toch een beetje kerstsfeer in Hooge Mierde kunnen bren-

gen. Met deze verlichting wil Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde
de inwoners van Hooge Mierde in een fijne eindejaarstemming brengen. Alleen kun je veel maar als je samenwerkt kom je veel verder.
Daarom wil Dorpsbelangen de volgende personen, bedrijven of organisaties heel hartelijk danken voor hun financiële, materiele of arbeidsinzet.
- Gemeente Reusel de Mierden die dmv de aanjaagsubsidie dit
project mede financieel heeft mogelijk gemaakt.
- Van den Hout metaal machinebouw bv Reusel
- Michelbrink Elektro Esbeek
- Bert van den Hout Technische werken.
- Jan en Mieke Hermans (hoogwerker)
Als over enkele weken ook de kerststal weer op het Myrthaplein staat
zijn we er zeker van dat U op het eind van dit bijzonder jaar toch nog
een fijn gevoel krijgt als het dorp een warme sfeer uitstraalt.

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

Van den Hout
Metaal-machinebouw BV
Denestraat 4 5541RL Reusel
Telefoon 0497-644526

Oliebollenverkoop met Oudjaar bij Eetcafé ’t Dorp
Even gezellig naar buiten, wat lekkers en een leuke babbel (op
1,5meter afstand)…
Op Oudejaarsdag kunt u oliebollen, wafels en mini appelgebakjes kopen bij Eetcafé ’t Dorp.
Voor wachtende klanten is er gratis koffie en thee, terwijl de kinderen
marshmallows kunnen roosteren.
U kunt uw bestelling ook vooraf doorgegeven.
Zie www.eetcafe-dorp.nl voor de mogelijkheden.

DDW Kerstactie 2020
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kerstactie. Dit jaar verkopen we
worstenbrood en krentenbrood. Tussen 7 en 18 december zullen onze
leden bij u langskomen om uw bestelling op te nemen. De prijzen zijn
als volgt: Worstenbrood : 10 stuks voor € 8,00 of 20 stuks voor € 15,00.
Krentenbrood voor € 6,00.
Mochten onze leden u niet thuis treffen dan zullen zij een bestellijst bij
u in de brievenbus doen. Wij hopen op een succesvolle actie. De bezorging vindt plaats op 23 en 24 december.
Bestuur DDW

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

