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Dorpsbelangen
Dorpsbelangen en de redactie van de Klepper wenst iedereen fijne feestdagen. Misschien anders dan anders
maar U kunt wel net als andere jaren een bezoek brengen aan de kerststal op het Myrthaplein.

De Schakel
Beste inwoners van Hooge Mierde
Ondanks deze vervelende corona tijden wensen wij
jullie allemaal toch fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021. Wij hopen jullie in het nieuwe jaar weer snel
te mogen begroeten en hopen dat snel alles weer als
“vanouds” mag worden.
Let op elkaar en blijf gezond. Hartelijke groeten,
Jan Smolders, beheerder, (013-5091218)

Gevonden
Gevonden in de buurt van de Spartelvijver een houten bare-bow
Merk Core. Neem contact op met 0620497860

Jaaroverzichten in binden
Wilt U uw Jaaroverzichten in laten binden? Bel dan efkes naar Kees
van Herpt. Tel.: 06 20283214.

Inzameling voor Stichting Tess
Kleding, schoenen en textiel kunnen nog steeds ingeleverd worden in
de container aan de Averbodelaan nabij BS de Akkerwinde.
Cartridges/toners en oude mobieltjes kunnen ook ingeleverd worden
maar dan op adres: Kerkstraat 6b in Hooge Mierde.
Wat kunt u allemaal inleveren in de kledingcontainer? S.v.p. in zakken,
tassen of dozen. Altijd spullen van de 1e eigenaar en zoveel mogelijk
heel. Indien mogelijk de schoenen laarzen enz. met de veters aan elkaar binden. Graag in aparte zakken en/of dozen aanleveren.
* onder- en bovenkleding, shirts, broeken, kousen etc.
* handdoeken, theedoeken, washandjes.
* jassen, jacks en riemen.
* dassen, hoeden, petten.
* lakens, slopen, dekbedovertrekken.
Wat kunt u NIET inleveren:
GEEN dons dekbedden en kussens! GEEN dekens.
Niet draagbare en kapotte kleding, kapotte schoenen en roller skates.
Vloerbedekking, tapijt en snijafval (kleine lappen stof of delen daarvan),
tuinstoelkussens, gordijnen, lappen stof, kapotte hand- en theedoeken,
knuffels en speelgoed. Geen portemonnees, lege telefoonhoesjes en
laptophoezen.
De opbrengst hiervan is voor Stichting Tess.
Stichting Tess zamelt geld in om voor kinderen met een beperking van
4 tot en met 18 jaar dolfijnondersteunde therapie bij het Curacao Dolphin
Therapy & Research Center (CDTC) mogelijk te maken. Deze dolfijnondersteunde therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling op de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een
hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te zorgen.
Op onze wachtlijst staan momenteel 35 kinderen met een beperking.
De ouders moeten helpen om geld in te zamelen voor alle kinderen op
de wachtlijst. Omdat Nederlandse zorgverzekeraars deze therapie niet
vergoeden, is Stichting Tess honderd procent afhankelijk van donaties.
Kijk voor meer informatie op www.stichting tess.nl
Daarnaast zoeken we nog steeds extra locaties om de containers te
plaatsen. Neem hiervoor contact op met familiejoosten@hotmail.nl
Namens alle wachtlijstouders Dolfijne dank!
Barry, Elke, Jeske en Mart Joosten

Duim omhoog
Dikke duim omhoog voor de kinderen van basisschool de Akkerwinde,
die kaartjes en brieven hebben geschreven voor inwoners van Hooge
Mierde. Zij vinden dit extraatje in de brievenbus, vast heel leuk in deze
bijzondere Kersttijd.
Bedankt kinderen!
Iedereen fijne Feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar gewenst!
Zorg goed voor elkaar!

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
www.vanenvoorelkaar.nl
tel: 06-36293139

Vanaf woensdag 6 januari
in Hooge Mierde!
Hele / halve kip Kippenbouten Vleugeltjes
Spare-ribs, spek.
Kees van der Heijden 06 55113559
www.keeskip.nl iedere woensdag tussen
14.30 – 17.30 uur Myrthaplein

Fotografie door
Sharon van Dommelen
wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2021

Cosec beveiliging en telecommunicatie
Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging,
toegangscontrole en telefonie.
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013
Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

Installatiebedrijf Schoormans BV
Sanitair - verwarming - airco
't Bogtje 12 Hooge Mierde
Telefoon: 013-5091268

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

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

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

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
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