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Ophalen oud papier  

Het is weer bijna de eerste zaterdag van de maand. Muziekvereniging 
Sirena haalt as zaterdag het oud papier op. Graag het papier aan de 
kant van de weg met de even huisnummers plaatsen.  
 
 

Collecte van de Zonnebloem 
De collecte van de Zonnebloem heeft in Hooge Mierde het mooie bedrag 
opgebracht van maar liefst €782,59 euro. wij, zonnebloemvrijwilligers 
zullen er zorg voor dragen dat dit bedrag goed besteed gaat wor-
den  voor onze ouderen ,zieken en gehandicapten. Collectanten en ge-
vers, allemaal hartelijk bedankt! Team Zonnebloem Hooge Mierde. 

JVW zoekt leiding!  
 
We hebben in jaren niet zo veel aanmeldingen van deelnemers gehad 
als dit jaar. Geweldig! 
Dit betekent dat we ook op zoek zijn naar een record aantal groepslei-
ding. We zijn ook blij met parttime leiding (voor 2 dagen of meer). Meld 
je zo snel mogelijk aan via: https://www.jvwhoogemierde.nl/vrijwil-
ligers/leiding-aanmelden  

 Oud izjer“ 
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 Wandel-3-daagse Hooge Mierde 
Terug van weggeweest! Korfbalvereniging DDW organiseert dit jaar voor 
de 10e keer de wandel-3-daagse in Hooge Mierde.  
Dit zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 juni 2022. Je kunt kiezen om per 
dag 5 of 10 km te lopen via een toeristische route door het dorp en 
omgeving. De start zal dagelijks plaatsvinden tussen 18:00 uur en 19:30 
uur, vanaf sportpark de Leeuwerik.  
Op vrijdag 17 juni zal er een feestelijke intocht plaatsvinden, waarbij de 
deelnemers onder muzikale begeleiding om 20.00 uur van het Myr-
thaplein naar het sportpark zullen lopen, toeschouwers zijn hierbij van 
harte welkom!  
Vanwege deze intocht zijn de starttijden op vrijdag aangepast: de 10 km 
kan starten vanaf 17.30 uur, de 5 km kan starten vanaf 18.30 uur, zodat 
alle lopers om 20.00 uur aanwezig zullen zijn op het Myrthaplein.  
Het startgeld bedraagt 6,00 euro voor drie dagen of 2,50 euro per dag. 
Het is ook mogelijk om één of twee dagen mee te lopen. Kinderen onder 
de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene (18+) 
deelnemen. Tijdens het lopen adviseren wij het dragen van een fluores-
cerend hesje.  
Wij hopen ook dit jaar op een grote opkomst. Dus zorg dat je erbij bent!  
 
 

  

       
  

 

 
 
 

  

       

  

 
 

  
       

  

 
 

 

 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  
 

 V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne 
 Voor alle stukadoorswerkzaamheden 

  Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde 
 Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048 
 

 Cosec beveiliging en telecommunicatie 

Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging, 
toegangscontrole en telefonie. 
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013 

 
 



Rabo ClubSupport 2022 
De inschrijfperiode voor Rabo ClubSupport 2022 is gestart. Inschrijven 
voor Rabo ClubSupport 2022 is mogelijk t/m 14 juni 

 

We zijn er weer! 
Na een paar jaar stilte blazen we de KPJ Hooge Mierde nieuw leven in. 
Op zaterdag 18 juni van 16.00 tot 20.00 uur geven we de aftrap middels 
een barbecue op het gildeterrein. Alle leden en toekomstige leden (dus 
ook de kinderen uit groep 8) zijn welkom om er een gezellige activiteit 
van te maken. Je mag gratis meedoen, dus geef je snel op via kpjhoo-
gemierde@hotmail.com. Geef het ook even aan als je speciale dieet-
wensen hebt.  
Verder organiseren we voor de jeugd vanaf de middelbare school tot 18 
jaar op vrijdag 1 juli van 19.30 tot 22.30 uur een kermisbal met DJ in de 
Schakel. Alle leden van de KPJ krijgen bij binnenkomst 2 gratis con-
sumptiebonnen. Ook introducees (middelbare school 12-18 jaar) zijn 
welkom, zodat we er met z’n allen een grandioos kermisfeest van kun-
nen maken! De entree is gratis! 
Wil je graag lid worden en heb je geen persoonlijke uitnodiging gehad? 
Of heb je nog vragen? Stuur ons dan een mail, dan komt dat vast en 
zeker goed! 
Oproep! 
KPJ is op zoek naar mensen in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar die 
het leuk vinden om de jeugd tijdens uitstapjes een leuke tijd te laten be-
leven. Je vervult dus geen bestuursfunctie (al mag dat natuurlijk wel!), 
maar gaat mee als leiding tijdens de activiteiten. Lijkt je dit wat? Stuur 
dan een mailtje naar kpjhoogemierde@hotmail.com  
 
 

  

       

  
 

 

 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 
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Lerifas 
Beste Lerifas buurtleden,  
Op zondag 10 juli willen we jullie uitnodigen voor een 
gezellig buurtfeest. Vanaf 14 uur is iedereen welkom 
bij ‘t Schop (bij de Bijenkorf) voor een drankje en ook 
voor het eten (BBQ) wordt gezorgd! Vanwege de rus-

tige corona jaren die we achter de rug hebben is er dit jaar slechts een 
minimale eigen bijdrage nodig van €5 (en kinderen <12 jaar gratis).   
Meld je aan vóór 26 juni via bv.lerifas@gmail.com of 06-41616208. 
Graag vermelding van het aantal volwassenen+kinderen en eventuele 
allergieën of dieetwensen (bv vegetarisch).  
We hopen iedereen 10 juli te zien om eens lekker samen bij te kletsen.  
Bestuur Lerifas 
 
 

  

       

  

 
 
 

  

       

  
 

 

 
 
 

  
       

  

 
 
 

  

       

  

 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 
 

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 . 

 
 

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