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Dorpsbelangen
Jaarboek 2018 een uitgave van Dorpsbelangen is
weer samengesteld. Komende weken wordt er weer
met de jaarboeken rondgegaan Jaarboek 2018 met
alle bijzondere gebeurtenissen van dit jaar en vooral
een naslagwerk voor de komende jaren. Wilt U een
exemplaar, de boeken kosten 4 euro per stuk. U doet ons een plezier
als U met gepast geld betaald. Veel leesplezier.

Harmonie en Drumband 'Sirena'
Zomeravondconcert
Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar de binnentuin van Café-Zaal De Bijenkorf weer het sfeervolle décor vormen voor het zomeravondconcert van
Muziekvereniging Sirena.
Op zondag 23 juni zullen de slagwerkgroep en het harmonieorkest van
Sirena vanaf 18:00u een gevarieerd programma ten gehore brengen.
Het publiek zal getrakteerd worden op een keur aan herkenbare muziek, van een medley van Hollandse Hits tot aan een reeks Franse
tophits.
Er zal een hapje en een drankje verkrijgbaar zijn voor de verzorging
van de inwendige mens.
Graag verwelkomen wij u om samen met Sirena het muzikale seizoen
af te sluiten!

Te koop
Nieuwe niet gedragen Mephisto damesschoenen.
Maat 38. Interesse? Bel 5091798

Garage / inritten verkoop
Op zondag 1 september 2019 vindt er weer en garage / inritten verkoop plaats , een ieder die interesse heeft om mee te doen kan zich
weer aanmelden. Zoals voorgaande jaren begint deze om +- 10:00 en
eindigt om +- 16:00 uur. Meld U a.u.b op tijd aan , dit om teleurstellingen te voorkomen ,( om niet vermeld te staan op de route beschrijving). Net als eerdere jaren is de deelname 2,euro . let goed op Uw
spullen ,na afloop ruim Uw spullen en afval op bvd !!!
Aanmelden:
tel: 0620719850 Door Rossiau , Jeanne Oosterlaak 0135092265 ,
Jeannine Daniels Oosterlaak 0620870969 per mail:
jeannine_oosterlaak@hotmail.com
, antoon_oosterlaak@hotmail.nl Huis adres: Vossenhof 17

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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