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Een terugblik! 
Grensdorpen.nl is een half jaar in de lucht en we zijn trots 
op waar we nu al staan.  
Het straattheater in september was een mooi startmoment 
voor ons platform.  

Even wat cijfers 
Het platform werd in deze periode 6547 bezocht met 200.054 weerga-
ven. 363 inwoners maakten een profiel aan en 124 verenigingen of or-
ganisaties een pagina, zeg maar een gratis mini-website. Er werden 251 
berichten geplaatst en 108 evenementen. 
 
En nu? 
 
Wij hopen dat jij met ons mee gaat doen. Dat steeds meer inwoners het 
platform bezoeken en een profiel aanmaken. Als je een profiel hebt kun 
je je abonneren op de nieuwsbrief en ontvang je deze nieuwsbrief we-
kelijks via je e-mailadres. We willen graag meer verbinding, wat speelt 
er in ons dorp en hoe kunnen we elkaar helpen?  
 
Hoe dan? 
Je kunt een pagina, een evenement of bericht aanmaken voor jouw ver-
eniging of organisatie. Het kan ook zijn dat je nog niet lang in ons dorp 
woont. Via het platform kun je je voorstellen. Het kan je helpen om de 
buurt en het dorp beter te leren kennen. 
Of heb je een verhaal dat je met ons wilt delen over bijvoorbeeld een 
leuke hobby. 
 
Voor dit alles kun je contact opnemen met de buurtverbinders Hooge 
Mierde via grensdorpenhoogemierde@gmail.com  

 Oud izjer“ 
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  Inzamelingsactie 
Beste inwoners, 
Wij zamelen geld in voor de ziekenhuizen, omdat deze periode natuur-
lijk  heel zwaar is voor de ziekenhuizen. We willen dit doen door lege 
flessen in te zamelen en honden uit te laten. Zouden jullie ons willen 
helpen, door uw lege flessen te bewaren en die aan ons mee willen ge-
ven als we langs komen. Of door te bellen of berichten naar: 06 
18224849 of 0683560067 als u interesse heeft in de honden uitlaat ser-
vice. 
 
Groetjes Cato, May-Britt en Lot 
 
 

Dorpsraad Hooge Mierde  
De Dorpsraad Hooge Mierde is op zoek naar uitbreiding. 
Met name een secretaris. Uiteraard zijn meerdere perso-
nen welkom om de Dorpsraad mee te versterken. 
Graag aanmelden op secretaris@dorpsraadhooge-
mierde.nl 
 

 
 

  
       

  

 
 
 

  

       

  
 

 

 

 
 

  
       

  

 

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

 Bert van den Hout 
 Technische werken 
 Kuilenrode 1 Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5092459 
 

 Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v 
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en 
plafonds. Ook voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel 
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013  
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