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Dorpsbelangen  
Zoekt 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. 

 

   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 

 
 

JVW 
JVW wil de stemmers van de Rabo Club Support be-
danken. Hiermee hebben jullie samen €763,37 ver-
diend! Dat zijn weer heel veel bekers ranja volgend 

jaar!  

  

 Oud izjer“ 
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Katholieke Bond van Ouderen  
Leden van de KBO-senioren 50+ 
Gezien de nieuwe corona-maatregelen hebben we be-
sloten om de kerstviering op dinsdag 14 december niet 
door te laten gaan. 
Op zaterdag 18 december komen we tussen 11.00 uur 
en 13.00 uur langs om een attentie aan te bieden. We 

hopen jullie thuis aan te mogen treffen. 
Het bestuur 
 

Oliebollenverkoop met Oudjaar bij Eetcafé ’t Dorp 
Even gezellig naar buiten, wat lekkers en een leuke babbel (op 1,5meter 
afstand)… 
Op Oudejaarsdag kunt u wederom oliebollen, wafels en mini appelge-
bakjes bestellen bij Eetcafé ’t Dorp. Wegens de grote opkomst van vorig 
jaar hebben we dit jaar groots ingekocht en de bakcapaciteit verhoogd!  
Voor wachtende klanten is er gratis koffie en thee, terwijl de kinderen 
marshmallows kunnen roosteren. 
U kunt uw bestelling vooraf doorgeven door de bestellijst in te vullen en 
deze in te leveren of door te mailen. De bestellijst kunt u binnenkort in 
uw brievenbus verwachten. 
 
 

  

       
  

 

 
 

  
       

  

 

 
 
 

  

       

  

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

 Loonbedrijf van Raak B.V. 
 De Luther 4 - 5095 AC  Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5091361 
 Fax 013-5092565 

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 . 
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