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Jaaroverzicht 2020
Als DDW 1 ooit een kans heeft om na twintig jaar weer
Nederlands kampioen in de zaal te worden, is het in
2020. Het team gaat ongeslagen aan de kop van de
competitie en heeft zich al geplaatst voor de kruisfinales. Dan wordt alles ineens stilgelegd en afgelast.
Dit is slechts één van de talloze facetten van de coronaepidemie die
opgetekend staan in het extra dikke Jaaroverzicht 2020, dat bovendien
voor het eerst in kleurendruk uitgevoerd is. Afgelopen weken zijn we
daarmee aan de deur geweest. Misschien hebben we je niet thuis getroffen. Het blad is, zolang de voorraad strekt, nu nog te koop bij bakker
van de Voort en autobedrijf Lendering. Het kost slechts € 5,--, ondanks
de vele extra pagina’s en het fraaie drukwerk.

Katholieke Bond van Ouderen
Beste leden van de K.B.O. – Senioren 50+, Yoga leert
ons om lichaam en geest, en om geest en bewustzijn
met elkaar in balans te brengen. De oefeningen geven
kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig
gevoel van ontspanning. Juist in onze jachtige 21e
eeuw is yoga een goede manier om rust en ontspanning toe te laten. In september willen we, onder de deskundige leiding
van Brenda Kox, weer met yogalessen beginnen. Bij interesse om deel
te nemen aan de yogalessen graag voor 1 september opgeven. Ook niet
K.B.O. leden mogen zich opgeven voor deze yogalessen. Opgeven kan
door te mailen naar secretaris@kbohoogemierde.nl of te bellen met 0135091909.
Bestuur KBO-senioren 50+

De Guld Fietstocht, Heel Mierd op de fiets
Wanneer?
Wat?

Waarom?

Zondag 29 augustus. Noteer deze datum alvast.
Een prachtige, gezellige fietstocht voor iedereen tussen 5
en 85 jaar. 25 km of 50 km door de prachtigste stukjes
natuur, met onderweg een mooie pauzeplaats voor een
hapje en een slokje. 10 km voor gezinnen met kinderen,
met onderweg puzzeltjes en spelletjes.
De opbrengst is bestemd voor Jeugdvakantiewerk. Dit is
de eerste actie van Gilde St. Joris om daarmee Hooge
Mierdse verenigingen en organisaties te ondersteunen.
Daar willen we een jaarlijkse traditie van maken.

Garage sale
Op zondag 5 september wordt er weer een garage sale gehouden van
10:00uur tot 16:00 uur / Inschrijven Averbodenlaan 23 / Hulsbossen 19
/ Vossenhof 17. tel:5092265 / 0620719850 / 0652322023 kosten á € 2
per deelnemer. Graag uw naam adres en telefoonnr doorgeven.

Dorpsrand, Familiedag
Op zondag 19 september hebben wij weer een gezellige dag voor heel de familie gepland. Rond 13.00 uur
beginnen we met een fietstocht. Voor koffie, thee en
ranja onderweg wordt gezorgd. Aansluitend willen we
op het veldje onder genot van een drankje en een lekkere BBQ nog gezellig samen zijn. Aan vertier voor de kinderen is natuurlijk ook weer gedacht.
Geen tijd of zin om te fietsen maar wil je wel gezellig met ons BBQ’en
en een drankje komen nuttigen? Dat kan natuurlijk ook. Meld je aan en
je bent welkom vanaf 16.00 uur bij het trefpuntje.
Wij vragen een eigen bijdrage van € 12,50 per persoon. Kinderen van 4
t/m 12 jaar € 7,50 per persoon. De bijdrage kunt u voldoen op 19 september. Opgeven graag voor 9 september bij Marga Schellekens, telefoonnummer 013-5091805, met vermelding van het aantal volwassenen
en kinderen of via email naar info@dorpsrand.nl
Wij hopen op een grote opkomst en mooi weer!
Leden van de Dorpsrand die dit soort berichten graag per email ontvangen, kunnen hun
e-mail adres doorgeven via een mailtje naar
info@dorpsrand.nl

