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Jaaroverzicht 2020. Laatste oproep 
De 1e druk van Jaaroverzicht 2020 is door de grote 
interesse uitverkocht. Bent U niet in de omstandigheid 

geweest om een boek te bemachtigen en u wilt er wel 
een hebben stuur dan naam en adres middels een be-
richtje aan de Klepper. Dorpsbelangen zal   een 2e 

druk laten maken. De kosten bedragen hiervan ook € 5,00 per exem-
plaar.  De verwachting is dat dan in de maand oktober de boeken weer 
verkrijgbaar zijn.  Hierover volgt nog bericht. 

 
 

 

Katholieke Bond van Ouderen  
Beste KBO leden, 
Op donderdag 7 oktober willen we een wandeltocht or-
ganiseren. Het wordt een wandeltocht van 4,5 – 5 kilo-
meter. We vertrekken om 13.30 uur bij de Schakel en 
we hopen op veel deelnemers. Als er veel animo is 
voor de wandeltocht willen we graag in de toekomst 

meer ( en eventueel langere } wandeltochten organiseren in de mooie 
omgeving van Hooge Mierde . Belangstellenden kunnen zich tot 4 okto-
ber opgeven per mail secretaris@kbohoogmierde.nl of bellen naar 013-
5091909. 
Bestuur KBO. 

 
 

  

 Oud izjer“ 
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Lancering Grensdorpen.nl  
Eén website voor alle inwoners van Hooge Mierde en onze buurdor-
pen. Een plek waar je vindt wat er te doen en waar je informatie vindt 
over verenigingen en organisaties. Doe je ook mee? 
Doe je met ons mee? Maak dan een profiel aan op www.grensdor-
pen.nl. Het is heel eenvoudig! 
Je maakt een profiel aan met je eigen voor- en achternaam, niet met 
de naam van je vereniging of bedrijf. Ook niet met een bijnaam. Het 
platform is open en transparant, en niet bedoeld voor anonieme berich-
ten.  
Het is handig om een digitale foto van jezelf paraat te hebben. Dat 
maakt het allemaal wat persoonlijker. 

- Klik op het poppetje rechtsboven (Inschrijven).  
- Volg de vervolgstappen. Alleen je voor- en achternaam is echt 

verplicht.  
Via grensdorpen.nl vind je deze informatie ook in een handleiding. De 
handleiding vind je onderin de homepagina. 
 
Heb je vragen neem dan gerust contact op. Wij gaan graag met je in 
gesprek. 

 
 

Toos van Gisbergen | Jan van Gisbergen | Bets van den Hout 

 

 

 

 
 

  
       

  

 
 

 

  

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

http://www.grensdorpen.nl/
http://www.grensdorpen.nl/
https://grensdorpen.nl/files/grensdorpen.nl/uploads/files/732602/Handleiding%20Grensdorpen.pdf


Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting  
 
In de week van 10 t/m 16 oktober is het weer collecteweek van de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting. Dankzij de collecte kan de Neder-
landse Brandwonden Stichting haar vele activiteiten voortzetten, zoals 
het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling 
en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding.  
We hopen ook dit jaar weer op uw gulle bijdrage te mogen rekenen. Tot 
ziens in de week van 10 t/m 16 oktober!  

 
 

  
       

  

 

 
 

 
 

  

       
  

 

 

 
 
 

  

       

  
 

 
 

  

       
  

 

 

 
 

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

 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 
 

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



 

  

       
  

 

 

 
 

 

 
 

  
       

  

 
 

  

       

Buurtbiljarten 
Stand na  2e speelronde 

  AW Pnt    AW Pnt 

7 De Luther B 2 97.2  9 Hooge Mierde 2 91.7 

2 Torenzicht A 2 110.7  10 Piekenhoek 2 89.6 

3 Dorpsrand B 2 106.4  11 Cornelisstraat A 2 89.6 

4 Keldersooi A 2 104.2  12 Torenzicht B 1 55.5 

5 Keldersooi B 2 103.5  13 Oosthoek B 1 46.3 

6 Torenzicht C 2 98.1  14 Dorpsrand C 1 42.0 

1 Oosthoek A 2 119.5  15 Cornelisstraat B 1 38.1 

8 Lerifas B 2 95.4      
 

Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl. 

 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 
 

http://www.buurtbiljart.jouwweb.nl/

