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Dorpsbelangen  
Jaarboek 2021 is klaar.  Ook dit jaar weer in kleur en vol 
verhalen met wat ons weer heeft beziggehouden in 
2021. Het boek is verkrijgbaar voor € 5,00 per exem-
plaar. Mocht U niet thuis zijn geweest dan is tijdens de 
openingsuren van Bakker Van de Voort nog enkele 

exemplaren te verkrijgen. 

  Rectificatie.  

In het artikel over meester Boerjan staat dat hij de enige is die ooit zowel 
een Koninklijke als een pauselijke onderscheiding ontvangen heeft. Dat 
blijkt niet juist te zijn. Een attente lezeres heeft ons er terecht op gewe-
zen dat lang geleden ook Doortje Dickens deze eer te beurt gevallen is.  
 

  Vakantie en de Klepper 
In week 32, 33 en 34 verschijnt er geen Klepper. De laatste Klepper 
voor de vakantie is dus week 31. Kopij insturen voor woensdag 3 au-
gustus 18.00 u 

 

  Tijdelijke sluiting prikpost in de Schakel 
De prikpost van Diagnovum op woensdag in "de Schakel", is van 25 juli 
t/m 2 september gesloten.  
U kunt deze periode terecht op de volgende prikposten:  
-Dinsdag: 9.00u-10.15u. Lage Mierde, Koningshoek 21a. In de ruimte 
van de apotheek.  
-Donderdag: 9.00u-9.30u. Reusel, Groeneweg 27, Bs de Leilinde.  
-Ma t/m vrij: 9.00u-11.00u. Hilvarenbeek, Achter Het Raadhuis 2, In "De 
Elckerlyc".  
 

  

 Oud izjer“ 
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  Garagesale 
Op 4 september is er weer een garage sale. 
Dit jaar houden we het voor het 10e jaar en daarvoor hebben wij een 
ballonnen clown ingehuurd die door de straten loopt. 
Inschrijfkosten € 2 
Opgeven kan je bij: Jeannine Daniels-Oosterlaak : 0652322023 
Jeanne Oosterlaak : 013-5092265 
 
 
 

  
       

  

 

 
 

 
 

  

       
  

 

 
 

  
       

  

 

 
 

 
 

  

       
  

 

 

 
 

 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 
 

 Installatiebedrijf Schoormans BV 

 Sanitair - verwarming - airco 
 't Bogtje 12 Hooge Mierde 
 Telefoon: 013-5091268 

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

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


