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Oliebollenverkoop met Oudjaar bij Eetcafé ’t Dorp 
Even gezellig naar buiten, wat lekkers en een leuke babbel (op 
1,5meter afstand)… 
Op Oudejaarsdag kunt u oliebollen, wafels en mini appelgebakjes ko-
pen bij Eetcafé ’t Dorp. 
Voor wachtende klanten is er gratis koffie en thee, terwijl de kinderen 
marshmallows kunnen roosteren. 
U kunt uw bestelling ook vooraf doorgegeven.  
Zie  www.eetcafe-dorp.nl voor de mogelijkheden. 
 

 DDW Kerstactie 2020 

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kerstactie. Dit jaar verkopen we 
worstenbrood en krentenbrood. Tussen 7 en 18 december zullen onze 
leden bij u langskomen om uw bestelling op te nemen. De prijzen zijn 
als volgt: Worstenbrood : 10 stuks voor € 8,00 of 20 stuks voor € 15,00. 
Krentenbrood  voor € 6,00.  
Mochten onze leden u niet thuis treffen dan zullen zij een bestellijst bij 
u in de brievenbus doen. Wij hopen op een succesvolle actie. De be-
zorging vindt plaats op 23 en 24 december. 
Bestuur DDW 
 

 

Katholieke Bond van Ouderen  
Aan alle leden van de K.B.O.,Op donderdag 17 de-
cember komt de Kerstman tussen 11.00 en 13.00 uur 
met een traktatie langs bij alle leden van de K.B.O.. 
Deze traktatie is gemaakt door de gezamenlijke Hoo-
ge Mierdse horeca. We hopen u op deze dag thuis 
aan te mogen treffen. Het bestuur. 

  

 Oud izjer“ 
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 Gezocht 
Nieuw tehuis gezocht voor klein hondje!  
Lief gezond 5-jarig teefje.  
Bij dierenvriend met een tuin en veel tijd.  
Tel 06-48681688 
 

 
Fotografie door 

Sharon van Dommelen  

wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig 2021 

      

 

  

       

  

 

 

 

 

       
  

  

       

  

 

 

 

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 

 Loonbedrijf van Raak B.V. 
 De Luther 4 - 5095 AC  Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5091361 
 Fax 013-5092565 

Vissers Mengvoeders 
Verkoop  diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs.  

Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl 
Open woensdag van 14.00-18.00u  en zaterdag van 9.00- 13.00 u 

.. 

 agrariërs . 
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