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Fusie korfbalverenigingen SDO ’99 en DDW
Met ingang van dit seizoen zijn de korfbalverenigingen SDO ’99 uit Lage
Mierde en DDW uit Hooge Mierde gefuseerd. Voor de leden is dit goed
nieuws.
Enkele jaren geleden is SDO’99 begonnen met het opstellen van een
toekomstplan. Dat resulteerde al snel in de conclusie dat het door het
teruglopende aantal kinderen moeilijk zou zijn om als club te blijven bestaan. Met name ook omdat in een kleine gemeenschap als Lage
Mierde enkele clubs voor hun ledenaantal ‘vissen uit dezelfde vijver’.
Om de leefbaarheid van de gemeenschap mee op peil te houden, werd
besloten om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor een samengaan met DDW uit Hooge Mierde. De KNKV en enkele clubs uit de
regio die hier al ervaring mee hadden opgedaan, hebben adviezen gegeven over hoe een en ander in zijn werk zou kunnen gaan.
Nadat de plannen waren voorgelegd, hebben de leden ingestemd met
een praktische fusie met ingang van het seizoen 2021-2022. Dit is heel
erg fijn voor de overgebleven leden. Op deze manier kunnen zij hun
sport blijven uitoefenen. Twee leden van het voormalige bestuur uit
Lage Mierde zijn inmiddels ingestroomd in het huidige bestuur.
Alle trainingen en de thuiswedstrijden van het buitenseizoen worden in
Hooge Mierde gespeeld. Als naam voor de gefuseerde club is besloten
om DDW te blijven voeren (vooral vanwege de herkenbaarheid).
Het nieuwe seizoen is vorige week van start gegaan. Alle leden hebben
hun eerste wedstrijd al weer gespeeld. De toekomst wordt met vertrouwen tegemoet gezien!
Bestuur DDW/ SDO 99.

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

€ 1.261,41 voor KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Hooge Mierde heeft €
1.261,41 opgebracht, waarvan € 1.047,91 contant, € 147,-- met WhatsApp en € 66,50 met de QR code.
Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe doorbraken in
kankeronderzoek, zodat we samen de dag steeds dichterbij brengen dat
niemand meer hoeft te sterven aan kanker.
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.

Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf"
Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen
Tot ziens bij fam. Meulenbroeks
Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com

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

Installatiebedrijf Schoormans BV
Sanitair - verwarming - airco
't Bogtje 12 Hooge Mierde
Telefoon: 013-5091268

6e Hooge Mierdse Straattheater wordt wederom genieten.
Zondag 19 september begint om 13.30 uur het 6e Mierdse Straattheater. Naast de deelnemers zoals Duo Vrolijk uit Casteren, Het Mierds
Stertheater uit Lage Mierde, ANDERZUM uit Reusel zullen ook twee
nieuwe, verrassend mooie, acts hun première opvoeren op onze 6
deelnemende terrassen. Deze vijf acts willen u natuurlijk graag een onvergetelijke gezellige middag bezorgen. De happening bevat alle ingrediënten voor een heerlijk middagje cultuur uit Kempische keuken.
Vanaf 12.30 uur zijn de terrasjes bij De Schakel, T dorp, Den Hoek, De
Bijenkorf, De Spartelvijver, en Bos café Krekwakwou open en kunt u
zich verzekeren van een mooie plek. We gaan er niet vanuit, maar bij
slecht weer gaat, indien de regelgeving het toelaat, het festival gewoon
door in de grote zaal van De Schakel. Hopelijk tot zondagmiddag 19
september en breng alvast goeie zin mee. Namens de werkgroep
Straattheater graag tot ziens op 19 september.

Omleidingen 19 september van 13.30 uur tot 19.00 u.
Het centrum van Hooge Mierde wordt zondag 19 september voor
het verkeer afgesloten. De afsluiting loopt vanaf De Schakel tot
net voorbij het plein ter hoogte van de Sint Cornelisstraat huisnummer 11. Ook de Kerkstraat is dicht tot aan café Den Hoek. Bij
noodgevallen mag de uitrit via de Kailakkers geopend te worden.
Omleidingen worden aangegeven en dienen gerespecteerd te
worden.

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

Vissers Mengvoeders
Verkoop diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs .
Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl
Open woensdag van 14.00-18.00u en zaterdag van 9.00- 13.00 u
..

agrariërs .

