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Jaaroverzicht 2020 
Afgelopen weken zijn we met het Jaaroverzicht 2020  
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 ex-

tra pagina’s en het fraaie drukwerk. 
 

  De Klepper op vakantie 
Het verenigingsleven en andere activiteiten staan in de vakantie tijd op 
een laag pitje. Daarom zal ook de Klepper de komende 3 weken niet 
verschijnen.  Kopij inleveren voor de volgende Klepper is woensdag 25 
augustus 18.00u.  Iedereen een fijne vakantie toegewenst namens 
Dorpsbelangen en de Redactie van de Klepper. 
 

De Guld Fietstocht, Heel Mierd op de fiets 
Wanneer? Zondag 29 augustus. Noteer deze datum alvast. 
Wat? 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. 

Waarom? 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. 
 

  

 Oud izjer“ 

  

mailto:deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl


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.  

 
 

Harmonie en Drumband 'Sirena' 
Denkt u zaterdag a.s. aan de oud papier kliko!! Gaarne 
voor 9.00 uur aan de kant van de weg met de even 
huisnummers plaatsen. 

 
 
 

 

 

 Gezocht  oppasadres 
Wij zijn twee meiden uit Hooge Mierde en zoeken een oppasadres. 
Voor als je een keer uit eten gaat of iets anders gaat doen en als je 
dan niet bij je kinderen kan zijn. Dan kun je ons altijd bellen op dit num-
mer 06-82872125.  

 

 

 
 
     
 

  

       

  
 

  

www.sirena 

hoogemierde.nl 

 Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort. 
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL. 
Openingstijden:  ma t/m vrij   wo  t/m vrijdag    zaterdag    Telefoon 
Hooge Mierde   8.30 -13.00u          8.00 – 16.00u 013-5091466 
Hapert   8.30 -18.00u                        8.00 – 16.00u 0497-338962 
Lage Mierde  8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466  
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