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Dorpsbelangen  
Zondag 18 oktober  tussen 13.00 en 16.00 u is de 
Kruisbergkapel open. Wilt U er even uit kom te voet 
fiets of anders met de auto om hier een kaarsje op te 
steken. Dit jaar is er geen Mariaviering. De open ruim-
te, in de kapel enkel per bubbel binnen en buiten af-

stand bewaren mogen we aannemen dat deze openstelling op een veili-
ge manier kan plaatsvinden. De Kruisbergkapel vindt U op het einde van 
Kerkstraat- Hoogstraat  Eendengoor. Vervolgens volg de bordjes. 
 

  Mantelzorgdag gaat niet door 
Mantelzorgers toch in het zonnetje, Mantelzorgers staan vaak dag en 
nacht klaar voor naasten die zorg nodig hebben. En daarom zet de 
werkgroep mantelzorg hen, namens de gemeente, graag in het zonne-
tje. In verband met het coronavirus kan de jaarlijkse mantelzorgdag in 
november dit jaar niet door gaan, dus verrassen we hen dit jaar thuis.  
Attentie 
De werkgroep wil de mantelzorgers verrassen met een leuke attentie. 
Daarom vragen wij u om de namen en adressen van deze mensen aan 
ons door te geven. Het adres is nodig omdat we de mantelzorgers in 
november een attentie zullen bezorgen. Als u mantelzorger bent, kunt 
u ook uzelf opgeven. 
Aanmelden 
Aanmelden voor de attentie kan tot 31 oktober via 

k.soontiens@reuseldemierden.nl of via 0497- 650 650. De gegevens 

die u doorgeeft worden eenmalig gebruikt.   

 

 

 Oud izjer“ 
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Er kan tot 25 okt weer gestemd worden voor de clubactie van de 
Rabobank. Dus allemaal stemmen.   

 

  Bloembollenverkoop  
meer dan 300 soorten: Wanneer : op zaterdag en zondag 18,19 oktr 
Waar : De Lusthoven 92 te 2370 Arendonk – België 
GRATIS : 5 MUSCARI per aankoopschijf van 6€ 
 

 

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg  

Alle ruimte voor troost 
Areven 4       | 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 |  

Rondweg 26 | 5531 AJ  | Bladel | T. 0497-383193 | 

www.berkenloonen.nl 

  
Een glazenwasserij waar aandacht en kwaliteit nog écht  

vanzelfsprekend is.  
Www.berkjans.nl  info@berkjans.nl   06-83379421 
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