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Collecte Jantje Beton 8 t/m 13 maart
Buitenspelen is voor ieder kind belangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen niet of slechts één keer per week buiten. Voor kinderen in kwetsbare speelposities is het vaak onmogelijk.
Tijdens de collecte halen we geld op waarvan de helft naar de clubkas
van JVW Hooge Mierde gaat en de helft naar projecten van Jantje Beton.

Inschrijven nieuwe leerlingen basisschool De Akkerwinde
Helaas kan onze inschrijfochtend en
Open avond i.v.m. Covid-19 niet
doorgaan.
Wordt uw kind vóór 1 oktober 2022
vier jaar?
Dan wil ik u vragen om uw kind nu al aan te melden. In verband met de
groepsindeling is het voor ons van groot belang om te weten op hoeveel
kinderen we volgend schooljaar kunnen rekenen. Daarom een
vriendelijk verzoek om uw kind uiterlijk 23 april 2021 in te schrijven.
Graag nodig ik u op een later tijdstip uit om elkaar te ontmoeten en een
kijkje te komen nemen op onze school.
Op onze website (www.akkerwinde-hm.nl) kunt u alvast kennismaken
met de school. Onder het tabblad “Nieuwe ouders” vindt u tevens het
inschrijfformulier. Wilt u het inschrijfformulier, uiterlijk 23 april 2021, bij
ons inleveren? U kunt het inschrijfformulier in de brievenbus stoppen of
mailen naar Yvonne Lemmens (ylemmens@kempenkind.nl).

Dorpsbelangen
Beste Hooge Mierdse vereniging of Hooge
Mierdenaar,
Zoals u een week of drie geleden in de Klepper heeft
kunnen lezen, zijn wij inmiddels weer begonnen aan
het samenstellen van het Jaarboek 2020. Maar het samenstellen van
het Jaarboek kunnen wij natuurlijk niet alleen, want daar hebben wij uw
hulp voor nodig. Gelukkig heeft een groot aantal verenigingen en een
enkele Hooge Mierdenaar al gereageerd en hebben zij hun ervaringen
met Corona op papier gezet en naar ons doorgestuurd. Wij begrijpen
echter dat nog niet iedereen de tijd heeft gehad om te reageren, maar
we willen wel iedereen in de gelegenheid stellen om zijn bijdrage of van
zijn vereniging in deze bijzondere Jaarboek uitgave i.v.m. Corona opgenomen te zien. Daarom hieronder nog een keer het bericht van drie
weken geleden zodat u nog eens na kunt lezen wat de bedoeling is. Wij
hopen dat u alsnog de tijd en gelegenheid kunt vinden om voor vrijdag
5 maart te reageren, (jaaroverzichthm@outlook.com) zodat wij ook uw
ervaring en/ of die van uw vereniging in ons Jaarboek kunnen verwerken
en kunnen beginnen met de definitieve samenstelling van het Jaarboek
2020.
De redactie van het Jaarboek

Jaaroverzicht 2020 Hooge Mierde
De redactie van het Jaaroverzicht 2020 is weer vol enthousiasme begonnen aan het jaaroverzicht van 2020. Een jaar dat bij iedereen in het
geheugen gegrift zal blijven als een heel bijzonder jaar. In de maanden
januari en februari was er nog niet zoveel aan de hand en vonden activiteiten gewoon doorgang. Maar gaandeweg het jaar kreeg het coronavirus steeds meer grip op ons leven en werd steeds meer onmogelijk
en moesten activiteiten worden doorgeschoven of vielen helemaal weg.
Ook nu, in 2021, houdt het virus ons nog steeds gevangen en is nog

heel onzeker wat er dit jaar wel georganiseerd kan worden. Wij vinden
het belangrijk dat het jaaroverzicht van 2020 een heel bijzonder jaaroverzicht wordt waarin wij, maar ook onze kinderen en kleinkinderen,
over een aantal jaren nog kunnen zien welke invloed het corona-virus
op Hooge Mierde heeft gehad en hoe wij hiermee zijn omgesprongen.
En wij hebben daar uw medewerking voor nodig. Wij willen graag weten
welke verenigingsactiviteiten in Hooge Mierde in 2020 zijn doorgegaan,
maar ook welke activiteiten niet zijn doorgegaan, welke zijn doorgeschoven of zijn vervangen door andere creatieve oplossingen. We denken
hierbij overigens niet alleen aan verenigingsactiviteiten, maar ook aan
persoonlijke ervaringen met het coronavirus, aan de invloed op uw dagelijks leven, aan de gevolgen voor groepsactiviteiten, aan ondernemersinitiatieven etc. Dus alle gevolgen, ervaringen, gebeurtenissen, oplossingen etc. die op een of andere manier te maken hebben met het
coronavirus. Stuur uw informatie of verhaal liefst zo snel mogelijk, maar
in ieder geval voor eind februari, door naar onderstaand e-mailadres van
de redactie van het Jaaroverzicht. Wij hopen dat elk verenigingsbestuur
hier de nodige aandacht aan wil schenken, zodat wij dit bijzondere jaar
voor iedereen als een historische gebeurtenis kunnen vastleggen. jaaroverzichthm@outlook.com

Jaaroverzicht 2020, overlijdens en gouden bruiloften
Enkele weken geleden hebben we familieleden van mensen die in 2020
overleden zijn gevraagd om informatie, bijvoorbeeld in de vorm van het
In Memoriam van de uitvaart, plus een foto. Enkele families hebben nog
niet gereageerd. Mogen wij jullie daar nu even aan herinneren? Zou het
aub deze week nog kunnen?
Ook van enkele gouden bruidsparen hebben we nog geen informatie en
foto ontvangen. Zou dat aub ook kunnen? De informatie mag naar j.vangisbergen1@chello.nl (let aub op het 1-tje) of Smidsstraat 13.
Dankjewel.

VDV
Beste VdV-leden,
De activiteit van 9 maart, Trudi van Loon, gaat niet
door. Even nog een mededeling, de eigen bijdrage van
desbetreffende activiteit hoeft pas worden voldaan als
het zeker is dat de activiteit door gaat.
Het Bestuur

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

Loonbedrijf van Raak B.V.
De Luther 4 - 5095 AC Hooge Mierde
Telefoon 013-5091361
Fax 013-5092565

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

