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Oud izjer“

Dorpsbelangen
Geduld wordt beloond. Jaaroverzicht 2020 is weer verkrijgbaar bij bakkerij van de Voort. Een ieder die zich
hiervoor heeft gemeld kan de bestelde exemplaren tegen betaling van € 5,00 per stuk hier ophalen tijdens de
openingsuren van de winkel. (voor openingstijden zie
advertentie in dit blad)

Sinterklaasintocht 2021
Sinterklaas heeft ons laten weten dit jaar weer gewoon naar Hooge
Mierde te komen op zondag 21 november. Het vertrek vanaf het Myrthaplein samen met de harmonie is dit jaar om 10.30 uur. Dus een half
uur eerder dan voorgaande jaren. Voor toegang in de Schakel is wel het
tonen van de Corona Check-app noodzakelijk.

Oud ijzer
Zaterdag 30 oktober a.s. haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’”
weer oud ijzer op. We beginnen om 10 uur met ophalen. Wilt U het ijzer
zelf aan de weg leggen . Het is verstandig om het oud ijzer zaterdagochtend aan de weg te leggen ivm kapers op de kust.
Vriendelijk verzoeken wij U om geen koelkasten,diepvriezen, wasmachines of drogers in te leveren, dit behoort niet meer tot oud ijzer!
Voor zwaar ijzer kunt U bellen naar A.Smolders tel.5091529 of W.v Gestel tel.5091919. Tevens kunt U het hele jaar door bij daglicht oud ijzer
inleveren bij A.Smolders Hoolstraat 3 Hooge Mierde. Na zonsondergang
is deze plaats niet toegankelijk.

Dorpsrand
JUMP XL
We gaan op vrijdag 5 november jumpen met alle kinderen van B.V. de Dorpsrand vanaf 7 jaar t/m 16 jaar
bij Jump XL Eersel, Mortel 4, 5521 TP Eersel.
We vertrekken om 18.15 uur vanaf het speelveldje aan de Zilverslag.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen moeten we een beroep doen
op ouders om kinderen weg te brengen en/of op te halen. Bij aanmelding
graag aangeven of je een ouder hebt die mee kan rijden (wegbrengen
of ophalen).
Graag opgeven voor zondag 31 oktober a.s. bij Marga Schellekens, 0135091805 of via info@dorpsrand.nl
Doe gemakkelijke kleding aan.
Groetjes het bestuur.

Grensdorpen.nl
Het platform voor inwoners, verenigingen en organisaties.
In juni zijn er in De Schakel informatiebijeenkomsten geweest voor verenigingen. We vertelden toen het doel van ons gratis platform en hoe
een en ander werkt. Eén van de vragen die gesteld werd was: “hoe zorgen jullie dat de rest van ons dorp Grensdorpen.nl kent”?
We hebben dit via verschillende kanalen gedaan. Er zijn berichtjes in De
Klepper geplaatst, er is een flyer huis-aan-huis bezorgd en we hebben
ons best gedaan tijdens het Straattheater in september.
Ook hebben we tijdens de informatieavonden aangegeven dat er een
evaluatieavond komt. Deze evaluatieavond vindt plaats in het voorjaar
van 2022. Meer informatie hierover volgt nog.
Maar laat je niet weerhouden. Staat jouw vereniging of organisatie nog
niet op Grensdorpen.nl, ga gewoon aan de slag. Heb je hierbij hulp nodig
of vragen, neem dan contact op met één van de buurtverbinders via
tvgisbergen@gmail.com. Met vriendelijke groet,

Toos van Gisbergen | Jan van Gisbergen | Bets van den Hout

Collecte Nederlandse Brandwondenstichting
De collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting die vorige week
gehouden werd, heeft 651,21 euro opgebracht. Alle gevers bedankt
voor Uw gift en alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige
inzet!!!
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Tijdens de yogalessen neemt Brenda Kox je mee naar
wat er zich afspeelt binnen in je lijf. Even naar helemaal
niks. Alleen jij, jouw adem en de ontspannen
bewegingen die jij maakt. De Slim & Shape yoga die
zij geeft, maakt & houdt je fit, ontspannen en gezond.
Ook mentaal. De yogalessen zijn laagdrempelig beschikbaar en er is
persoonlijke
aandacht
voor
iedereen.
Voel je welkom! Graag tot dan,
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de yogalessen van Brenda
Kox. Loop eens binnen bij een van haar lessen of neem een keer een
proefles. Dit kan vanaf maandag 1 november. Aanvang 10.45 uur.
Het bestuur.

Sinterklaas moet er voor ieder kind zijn
Het duurt niet lang meer, dan komt Sinterklaas weer in het land. Er zijn
heel veel kinderen die geen Sinterklaascadeautjes krijgen. Daarom wil
ik graag speelgoed inzamelen om die kinderen toch een sint cadeautje
te kunnen geven. Via de voedselbank, komt dat op de juiste plaats.
Misschien dat er nog andere instanties zijn, waar ik speelgoed kan doneren.
Heeft u nog speelgoed, fietsen enz. Waar uw kind niets meer mee doet,
breng of stuur het naar mij.
Ik zorg ervoor dat het terecht komt bij instanties die de kinderen helpen
om een mooie Sinterklaas te hebben.
Ik, en vele kinderen zullen happy kunnen zijn op 5 december.
Als u wilt doneren, stuur dan een e-mail naar : schuurmananita@gmail.com.
Met vriendelijke groeten,
Anita Schuurman

Dorpsrand
De Sint heeft ons laten weten dat hij speciaal voor onze
buurtvereniging op vrijdag 26 november om 19.00u
in “De Schakel” komt. Uiteraard moeten we dan rekening houden met de dan geldende covid19 maatregelen.
De Sint heeft besloten dat alle kinderen tot en met groep 5 uit de folder
van InterToys een cadeau ter waarde van € 13,00 uit mogen zoeken.
Die InterToysfolder is te vinden op https://folder.intertoys.nl/intertoysspeelboek-2021/page/1 (eventueel kun je een boek ophalen bij Marga).
Vindt u op internet of in een andere speelgoedwinkel een cadeau wat
niet in de Intertoys gids vermeld staat, dan mag u naar de winkel in Bladel bellen(088-3343818) om na te vragen of zij dit cadeau ook verkopen.
Als zij dit verkopen graag duidelijk het cadeau omschrijven en het artikelnummer plus het bedrag vermelden.
U mag één of maximaal 2 cadeaus per kind uitzoeken tot maximaal een
totaalbedrag € 13,00. Graag op bijgevoegd formulier 3 keuzes invullen,
aangezien het nog wel eens voorkomt dat een keuze niet meer aanwezig is. De eigen bijdrage is € 5,00 per kind.
Ook willen de Pieten bij u thuis komen strooien en wel op donderdag
25 november vroeg in de avond. Gelieve op bijgevoegd verlanglijstje
aangeven of u hier wel of geen gebruik van wilt maken.
Het verlanglijstje graag inleveren samen met de eigen bijdrage van €
5,00 per kind vóór 29 oktober a.s. bij Marga Schellekens, Valkenaar 4

Heku kunststoffen b.v.
Voor al uw vacuüm vorm producten
Telefoon 013-5092400
www.heku.nl
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.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

