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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.

Grensdorpen.nl
Wat leuk en goed om te zien dat er al zoveel inwoners
een profiel hebben aangemaakt op Grensdorpen.nl.
Echt top! Wij worden hier heel blij van. Grensdorpen.nl
een website voor alle inwoners van Hooge Mierde en
onze buurdorpen. Een plek waar je vindt wat er te doen
is in ons mooie dorp en waar je informatie vindt over
verenigingen en organisaties. De verenigingen hebben
inmiddels kennis gemaakt met het platform. De geluiden die we van hen
terugkrijgen
zijn
erg
positief.
De volgende stap is het Straattheater op 19 september. We streven
ernaar dat alle inwoners het platform leren kennen. Word je al nieuwsgierig? Doe mee met ons en neem een kijkje op grensdorpen.nl en
schrijf je in. Heb je vragen of suggesties neem dan gerust contact met
ons
op.
Jan van Gisbergen | Bets van den Hout | Toos van Gisbergen

Collecte KWF Kankerbestrijding
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van 5 t/ m 11
september 2021 bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren
en is te herkennen aan het logo van KWF en aan het Keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving. Naast contante donaties in de collectebus wordt er steeds meer digitaal gedoneerd. Dat houdt in dat mensen
een QR-code kunnen scannen aan de deur of kunnen doneren via een
donatie link in bijvoorbeeld WhatsApp. Door de coronacrisis heeft digitaal geven echt een vlucht genomen. Collectant gemist? U kunt alsnog
bijdragen met een eenmalige gift. Scan dan de QR-code op het “collectant gemist kaartje” in je brievenbus of ga naar kwf.nl/collecte.

Gevonden voorwerpen
Na een geslaagde week Jeugdvakantiewerk zijn er nog enkele gevonden voorwerpen achtergebleven. Deze zijn tot 8 september op te halen
op Kerkstraat 21a te Hooge Mierde. Zie onze facebook pagina voor foto's van de gevonden voorwerpen.

VDV leden,
In tegenstelling als op opgave formulier gaan we op
dinsdag 9 november fietsen naar lunchroom Markt 66.
Vertrek 18.30 uur met de fiets. Wie liever met de auto
gaat laat maar weten dan regelen wij dat. Wie voor
kerstdiner al in 2020 de kosten heeft betaald en wil dit jaar ook mee
doen hoef je de kosten voor 2021 niet te betalen.
Bestuur VdV

Katholieke Bond van Ouderen
Bij voldoende deelname beginnen we maandag 4 oktober van 19.00 tot 20.15 uur weer met computerlessen. Er is een cursus voor beginners en een cursus
voor gevorderden. Opgeven kan door een mail te sturen naar secretaris@kbohoogemierde.nl of te bellen
naar 013-5091909.

Dinsdag 7 september starten we met kienen in de Schakel om
13.30 uur is iedereen van harte welkom we hopen u te mogen
begroeten .

