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De redactie van het Jaaroverzicht 2020 is weer vol enthousiasme begonnen aan het jaaroverzicht van 2020.
Een jaar dat bij iedereen in het geheugen gegrift zal
blijven als een heel bijzonder jaar. In de maanden januari en februari
was er nog niet zoveel aan de hand en vonden activiteiten gewoon doorgang. Maar gaandeweg het jaar kreeg het coronavirus steeds meer grip
op ons leven en werd steeds meer onmogelijk en moesten activiteiten
worden doorgeschoven of vielen helemaal weg. Ook nu, in 2021, houdt
het virus ons nog steeds gevangen en is nog heel onzeker wat er dit
jaar wel georganiseerd kan worden. Wij vinden het belangrijk dat het
jaaroverzicht van 2020 een heel bijzonder jaaroverzicht wordt waarin wij,
maar ook onze kinderen en kleinkinderen, over een aantal jaren nog
kunnen zien welke invloed het corona-virus op Hooge Mierde heeft
gehad en hoe wij hiermee zijn omgesprongen. En wij hebben daar uw
medewerking voor nodig. Wij willen graag weten welke verenigingsactiviteiten in Hooge Mierde in 2020 zijn doorgegaan, maar ook welke activiteiten niet zijn doorgegaan, welke zijn doorgeschoven of zijn vervangen door andere creatieve oplossingen. We denken hierbij overigens
niet alleen aan verenigingsactiviteiten, maar ook aan persoonlijke ervaringen met het coronavirus, aan de invloed op uw dagelijks leven, aan
de gevolgen voor groepsactiviteiten, aan ondernemersinitiatieven etc.
Dus alle gevolgen, ervaringen, gebeurtenissen, oplossingen etc. die op
een of andere manier te maken hebben met het coronavirus. Stuur uw
informatie of verhaal liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor eind
februari, door naar onderstaand e-mailadres van de redactie van het

Jaaroverzicht. Wij hopen dat elk verenigingsbestuur hier de nodige
aandacht aan wil schenken, zodat wij dit bijzondere jaar voor iedereen
als
een
historische
gebeurtenis
kunnen
vastleggen.

jaaroverzichthm@outlook.com

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

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf"
Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen
Tot ziens bij fam. Meulenbroeks
Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com

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

