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Dorpsbelangen
Jaaroverzicht
Bij het samenstellen van het Jaaroverzicht 2019 hebben we de volgende persoonlijke gebeurtenissen gevonden:
Geboren: Tijn Staal, Ries Spooren, Hein de Koning,
Don van de Wouw, Jens Paridaans, Teus van de Voort, Marit Rens,
Darian Schoonbrood, Jolein van Bakel, Jaylinn Boelbaai, Lenne Timmermans, Piet Schepens, Juran Meulenbroeks, Ties Maas, Caro
Boerboom, Fien Jansen, Juul Vrijsen.
Overleden: Piet van Gisbergen, Dré Verroen, Bart Michiels, Joke Kwinten.
Koninklijke onderscheiding: Anny Lendering.
Gouden bruiloft: Jan en Nel van Raak, Martien en Mariet van Raak.
Diamanten bruiloft: geen.
Ontbreekt er volgens u iemand? Laat het ons dan aub zo snel mogelijk
weten: 06 1855 9147. Denk alstublieft niet: dat zullen de ouders of de
naaste familie zelf wel doen. Misschien lezen ze dit artikeltje niet. Elke
tip is dus welkom. Dan trekken wij hem wel verder na. Dankjewel voor
je medewerking om ook dit 40e Jaaroverzicht compleet te maken.

JVW geeft je de kans om paaseieren te hamsteren!
Hoe gaat dit in zijn werk?
1. Stuur een appje naar 0649150892 met je naam, adres en het aantal
zakjes paaseieren.
2. Je krijgt persoonlijk een tikkie van ons.
1 voor €3,50, 3 voor €7,50 of 5 voor €10
3. De paaseieren worden aan huis bezorgd.
Een bestelling plaatsen kan tot 5 april.

Van en Voor elkaar in Coronatijd.
In deze onzekere tijd moeten we goed voor elkaar zorgen en aandacht
hebben voor elkaar. Velen willen heel graag helpen, terwijl anderen het
heel lastig vinden om hulp te vragen. Onderstaande website helpt om
vraag en aanbod op een eenvoudige en veilige manier binnen de gemeente Reusel-De Mierden te matchen. De website heeft een aparte
categorie voor Coronahulp. In enkele simpele stappen kunnen inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden direct met mensen uit een
van
de
vier
kernen
in
contact
komen
via
:
http://www.vanenvoorelkaar.nl
Bellen mag natuurlijk ook.

tel: 06-36293139 www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl, www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl

Te huur
Woning in Hooge Mierde tijdelijk te huur vanaf 1 mei 2020.
Voor meer informatie: 013-8447104

Te huur
180 m2 bedrijfsruimte, 0624431731.

Lerifas
Jammer genoeg kan het Paaseieren zoeken geen
doorgang vinden i.v.m het coronavirus. Groeten,
Het bestuur.

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
Rondweg 26 | 5531 AJ | Bladel | T. 0497-383193 | www.berkenloonen.nl
Areven 4
| 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 | info@berkenloonen.nl

