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Jaaroverzicht 2020
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 berichtje aan de Klepper. Dorpsbelangen zal dan
afhankelijk van de belangstelling een 2e druk laten maken en bezorgen.
De kosten bedragen hiervan ook € 5,00 Dit kan even duren. Maar het is
het wachten zeker waard.

De Guld Fietstocht
Heel Mierd op de fiets. Komende zondag, 29 augustus.
Opbrengst voor Jeugdvakantiewerk.
Een gezellige fietstocht door de prachtigste stukjes natuur voor jong en
oud. Wees welkom!
Start: tussen 11.00 en 15.00 uur, op het Myrthaplein.
Afstanden: 25 km of 50 km. Voor gezinnen met kinderen is er een speciale rit van 10 km met allerlei puzzeltjes. Gezinnen graag even een pen
meenemen om je antwoorden te noteren.
Deelname: € 2,- voor volwassenen, € 1,- voor kinderen.
Natje en droogje: Onderweg is op een mooi plekje een pauzeplaats
ingericht. Daar kun je even rusten en een broodje of wat drinken kopen.
Graag cash betalen, pinnen is niet mogelijk. Bij de finish staat de BBQ
klaar. Want zo zijn we als gilde: na gedane arbeid moet het vooral gezellig en lekker zijn. Brabant is bourgondisch! Voor de kinderen zijn er enkele leuke spelletjes, een demonstratie met een politiehond en een
springkussen.
Doe je mee? We zouden het leuk vinden. En Jeugdvakantiewerk is er
blij mee.

Buurtvereniging de 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

Buurtbiljarten
GEZOCHT
Enthousiaste biljar(s)ters die een team willen vormen om de buurtcompetitie weer te complementeren naar 16 deelnemende teams.
Hiervoor hebben we minimaal 5 spelers/speelsters nodig. Opgeven kan individueel en bij voldoende aanmeldingen zal een 16e team gevormd worden. Dit team speelt zijn thuiswedstrijden bij MFA De Schakel.
Opgeven kan via de site, per e-mail naar buurtbiljart@hotmail.com of
telefonisch op 06-23932667 (Sjef van Gisbergen) of 06-11225729 (Jeroen van den Borne). Opgave dient zo spoedig mogelijk doorgegeven te
worden.
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.

Grensdorpen.nl
Eindelijk het is zover. Eén website voor alle inwoners van Hooge Mierde
en onze buurdorpen. Een platform waar je kunt vinden wat er te doen is
in ons mooie dorp en waar je informatie vindt over verenigingen en organisaties. Natuurlijk vind je er ook de laatste nieuwtjes. Wij, de buurtverbinders van Hooge Mierde zijn enthousiast aan de slag gegaan. Dit
enthousiasme willen we met jou delen tijdens het straattheater op 19
september. Word je al nieuwsgierig? Zorg dat je erbij bent of kijk alvast
op grensdorpen.nl en schrijf je in. We kijken er naar uit om met jullie in
gesprek te gaan.
De buurtverbinders van Hooge Mierde,
Jan van Gisbergen | Bets van den Hout | Toos van Gisbergen

Katholieke Bond van Ouderen
Beste leden,
In september beginnen we op maandag van 10.45 uur
tot 12.15 uur weer met yogalessen.
Bijgaand stelt Brenda Kox zich voor als nieuwe yogadocent voor KBO-senioren 50+
Geachte lezer/lezeres,
Tijdens mijn yogalessen neem ik U mee naar wat er zich afspeelt binnen
in uw lijf. Even naar helemaal niks. Alleen U, uw adem en de ontspannen
bewegingen die U maakt. De Slim & Shape yoga die ik geef, maakt &
houdt U fit, ontspannen en gezond. Ook mentaal.
Voel U welkom! Graag tot dan,
Brenda Kox
Van Binnen Mooi" Als u denkt dat dit iets voor u is dan kunt u zich nog
opgeven door te mailen naar secretaris@kbohoogemierde.nl te bellen
naar 013-5091909. Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Bestuur K.B.O.

Maak kennis met handboogsport
Aan de inwoners van Reusel de Mierden, en andere geïnteresseerden.
Handboogvereniging Taxandriërs Hooge Mierde zet haar deuren verder
open!!
Gedurende de hele maand september kunnen geïnteresseerden op
woensdagavond vrij binnenlopen om kennis te maken met het handboogschieten. Vanaf 19:00u. zijn er de gehele avond gekwalificeerde
mensen aanwezig, incl. een gediplomeerd* handboogtrainer, om demonstraties, uitleg en aanwijzingen te geven, over de recurve- compound- en kruis-boog.
Lijkt het je leuk om eens dichtbij met deze prachtige sport kennis te maken, ben je van harte welkom! De sport is geschikt voor bijna alle leeftijden, en elk gender. Naast het bekijken en besnuffelen van de sport, is
het zeker ook mogelijk om zelf een pijltje te schieten.
In oktober starten we dan met een volledige beginnerscursus, ook op de
woensdagavond. Jeugd van 12 tot 18 jaar tussen 19:00 tot 20:00u. en
volwassenen van 20:15 tot 21:15u. Op zondag is dan een gezamenlijke
oefening tussen 9:00 en 10:00u.
Na deze cursus ben je in staat om volledig zelfstandig een boog in elkaar
te zetten en diverse doelen te raken op 18 en 25 meter afstand. Ook kun
je na deze cursus meedoen aan competitiewedstrijden, zowel solo als in
teamverband.
Wat dit allemaal wel niet gaat kosten? Tot en met de cursus helemaal
niets!!! En daarna,.. leggen we je heel graag uit tijdens woensdagavond,
maar het zal je verrassen!
Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wel fijn. Je kan dit doen door ons
een berichtje te sturen via: info@taxandriers.nl
*Opgeleid door de Nederlandse Handboog Bond en NOC-NSF

