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   DDW Kerstactie 2021 
 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kerstactie. Dit jaar verkopen we wor-
stenbrood en krentenbrood. 
Tussen 6 en 15 december zullen onze leden bij u langskomen om uw 
bestelling op te nemen.  
De prijzen zijn als volgt:  
Worstenbrood : 10 stuks voor € 9,00 of 20 stuks voor € 17,00. 
Krentenbrood  voor € 6,00 
 
Mochten onze leden u niet thuis treffen dan zullen zij een bestellijst bij u 
in de brievenbus doen. Wij hopen op een succesvolle actie.  
 
De bezorging vind plaats op 23 en 24 december. 
 

   Bestuur DDW 

 
 

Activiteiten 25-jarig jubileum Reusel de Mierden 
 
De Dorpsraad heeft een brief gestuurd aan de verenigingen Hooge 
Mierde met het verzoek aan te melden voor het brainstormen over acti-
viteiten 25-jarig jubileum gemeente Reusel de Mierden. Niet ontvangen? 
Graag voor 1 januari aanmelden bij secretaris@dorpsraadhooge-
mierde.nl 

  

 Oud izjer“ 
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Katholieke Bond van Ouderen  
Beste KBO leden, 
Op donderdag 2 december is er weer een wandel-
tocht. Vertrek om 14.00 uur bij de Schakel. 
Bestuur KBO. 
 
 

  Geen concert  Sirena met Hilvarenbeek 
Gezien de stijgende besmettingen heeft muziekvereniging Sirena be-
sloten om het concert met Hilvarenbeek op 28 november niet door te 
laten gaan. We vinden het heel jammer, maar hopen jullie allemaal 
snel weer in goede gezondheid te zien!  

 

  Gezocht 
Een mooie kerstboom voor op het Myrtha plein. 
Heeft U een boom in de tuin die voor U misschien te groot is en deze 
zou kunnen dienen als kerstboom neem dan contact op met 06 
12927560.   
Dorpsbelangen Hooge Mierde. 
 
 

  

       
  

 

 
 

  
       

  

 

       

  

 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 
 


