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Dorpsbelangen  
Bent U of uw buren, ouders of vrienden in het  jaar 2022  
vijftig of zestig jaar getrouwd. Laat dit even weten  aan  
de Klepper  ( adres zie boven). Wij willen zo’n gebeur-
tenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan 

 
 

Lerifas 
Beste buurtleden, 
Zaterdag 16 april gaan we paaseieren zoeken! Alle kin-
deren en hun ouders zijn vanaf 15:00 uur van harte 
welkom bij het Speelbos. Graag opgeven voor 9 april 
via bv.lerifas@gmail.com of 06-13234119. 

 
 

VDV 
Beste VdV-leden,  
Op 5 april leuke dag met introducee. We krijgen een 
rondleiding in het museum voor Nostalgie en Techniek 
te Langenboom door Frans van Schayik. Pick- Nick 

daarna rondleiding bij gasthuishoeve mediterrane binnentuin. Afsluiting 
met eten en een drankje. Vertrek 8.30 uur vanaf het Myrthaplein. 
Opgeven voor 24 maart bij het bestuur. 
 
Het bestuur. 

 

 Oud izjer“ 
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  Wandel-3-daagse DDW 
We mogen weer! Dit jaar vindt de 10e editie van de wandel-3-daagse 
van DDW eindelijk plaats. Houd 15-16-17 juni 2022 alvast vrij in jullie 
agenda. We hopen op jullie komst, heel graag tot dan!  

 
 

  Paasactie JVW  
Op zaterdag 26 maart komt de paashaas weer op bezoek in Hooge 
Mierde. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die samen met ons langs de 
deuren gaan. Opgeven kan bij Arianne Hermans (0683062665).  
Bestuur JVW. 
 
 

  

       

  
 

 
 

  

       
  

 

       
  

  

       
  

 

 

 
  

 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 

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

 

 

 


