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Buurtvereniging De Dorpsrand 
Tieneractiviteit 
Op vrijdag 4 november hebben we voor onze tieners 
vanaf groep 8 tot 16 jaar weer een activiteit gepland. 
We gaan een avondje schaatsen op de Ireen Wüst ijs-

baan in Tilburg. Voor een snoepje en drankje wordt gezorgd.Ook mag je 
één introducé meenemen. De eigen bijdrage voor de introducé is € 5,00. 
Als je geen schaatsen hebt kun je deze daar huren voor € 6,00 p.p.  
Deze kosten moet je zelf betalen. We vertrekken met de auto om 19.30 
uur vanaf de Zilverslag en de tieners worden rond 22.30 uur thuis afge-
zet. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen moeten we een beroep 
doen op ouders om kinderen weg te brengen en/of op te halen. Bij aan-
melding graag aangeven of je een ouder hebt die mee kan rijden. 
Graag opgeven voor 28 oktober a.s. bij Marga Schellekens, tel. 013-
5091805 of via dorpsrandhm@gmail.com 
Groetjes het bestuur. 

 

Lerifas  

Beste buurtleden,  
Voor in de agenda - de eerstvolgende activiteiten van-
uit Lerifas: 
- Vrijdag 2 december hebben de pieten laten weten 
een kadootje aan huis te komen brengen voor alle Le-

rifas kinderen t/m groep 5. Meer informatie volgt binnenkort in jullie brie-
venbus. 
- Woensdagochtend 18 januari “nieuwjaarsreceptie” voor alle geïnteres-
seerde buurtleden met een kopje koffie en wat lekkers bij Den Hoek. 
Meer informatie volgt in de Klepper begin januari. 
 
Vriendelijke groeten, Bestuur Lerifas 

 Oud izjer“ 
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 Café - Restaurant de Bijenkorf  
Geniet op ons terras van een lekker kopje koffie of een heerlijke 
lunch. In het  restaurant serveren wij zowel à la carte gerechten 
als een culinair 3-, 4- of 5- gangen verrassingsmenu.  
013-5091776 / www.cafedebijenkorf.com /  info@cafedebijenkorf.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 

 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 
 

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

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

 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  
 


