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Dorpsbelangen Jaaroverzicht 2020
Bij het samenstellen van het Jaaroverzicht hebben we
de volgende geboortes gevonden: Kay Jansen, Jet
Verstijnen, Marie vd Borne, Isa Vermeulen, Kay v Gestel, Dries Frenken, Fie vd Heijden, Zowi Maas, Rein
Michelbrink, Hanne v Gestel, Lot Staal, Lars Willems,
Sil Kokken, Eva v Bakel, Noud Jansen, Kurt vd Voort, Tijn Bruininx, Jurre
v Gisbergen. Dit klopt met het aantal dat we door gekregen hebben van
de gemeente. Desondanks toch niemand vergeten?
Overledenen: Cees v Gisbergen, Nel Michelbrink, Cor Kuijken, Ad Maas,
Léonie Vijverberg, Betsie Schellekens, Ger Geurts, Lies v Gool, Jan
Daniëls, Jac Rens, Bets Stokkermans, Maria Hermans, Cor Hanegraaf,
Sjaak v Raak. Ontbreekt er dan nog iemand? Dit is voor ons moeilijk te
controleren omdat niet iedereen nog binnen de gemeente woont.
Gouden bruiloften: Roijmans-Molenberghs, Teurlings-Willems, RensLavrijsen, Wouters-Lavrijsen, v Gisbergen-Dirkx, Troost, Spooren. Volgens de opgave van de gemeente (die mag alleen de aantallen
doorgeven) moeten er zeker nog meer zijn. Wie?
Geef je ons even door wie we gemist hebben? Dankjewel. 06 1855 9147.

Verloren
tijdens het fietsen zaterdagmiddag mijn horloge/ stappenteller. De route
liep vanaf de Twisseltsebaan, Smidsstraat, Hoogstraat en de Luther. Het
gaat om een goudkleurig horloge met zwarte wijzerplaat een band met
magneetsluiting. Merk wear health, maar dat staat er niet op. tel.nr.
0135288682

Hooge Mierde schoon??
Op zondag 21 maart maakte ik een wandeling en kwam ook door het
Bogtje. Wat zag ik daar? Zo n 6 tal grote blauwe zakken, volgepropt
met dekbedden, kussens en nog andere troep langs de kledingcontainer. Iedereen weet dat in deze container geen dekbedden en kussens
mogen. Staat duidelijk vermeld. Het was mij een doorn in het oog.
Laten we met z’n allen ons dorp netjes houden en afval brengen waar
het thuis hoort.
Een verdrietige dorpsgenoot.

Katholieke Bond van Ouderen
Aan de leden van de KBO.
Op zaterdag 27 maart komen wij tussen 16.00 en
18.00 uur met een aardigheidje langs. Wij hopen zo
veel mogelijk leden thuis aan te zullen treffen.
Het bestuur.

JVW
Paasactie JVW
Ook dit jaar komt de paashaas niet langs de deuren
maar kunnen jullie uiteraard wel paaseieren bestellen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
1. Stuur een appje naar 06 16911063 met je naam, adres en het aantal
zakjes paaseieren.
2. Je krijgt persoonlijk een betaalverzoek.
1 voor €3,50
3 voor €7,50
5 voor €10
3. De paaseieren worden aan huis bezorgd (in Hooge Mierde & Hulsel)
Contante betaling is ook mogelijk door het gepaste bedrag in een envelop met naam en adres af te geven op de Cingel 4.
De bestellingen worden worden, zoals beloofd, uiterlijk 28 maart bezorgd.
Nabestellingen kunt u uiterlijk 3 april verwachten.

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

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

Cosec beveiliging en telecommunicatie
Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging,
toegangscontrole en telefonie.
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013

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