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Jaaroverzicht 2020
Bij het samenstellen van het Jaaroverzicht hebben we
de volgende gouden bruiloften gevonden: RoijmansMolenberghs, Teurlings-Willems, Rens-Lavrijsen,
Wouters-Lavrijsen, v Gisbergen-Dirkx, Troost,
Spooren. Volgens de opgave van de gemeente (die
mag alleen de aantallen doorgeven) moeten er nog meer zijn. Wie?
Geef
je
ons
even
door
wie
we
gemist
hebben?
Dankjewel. 06 1855 9147.

JVW zoekt vrijwilligers!
Ook dit jaar wordt er weer een week vol spelplezier georganiseerd voor
alle kinderen uit Hooge Mierde en Hulsel. Dat zal zijn van 23 t/m 27 augustus. Hiervoor zijn we opzoek naar enthousiaste vrijwilligers! Help jij
mee het organiseren van een speldag of opbouwen van het decor? Geef
je dan nu op via https://www.jvwhoogemierde.nl/vrijwilligers/overige-vrijwilligers-aanmelden

Collecte Hartstichting
In de week van 11 t/m 17 april komen de collectanten van de Hartstichting weer bij u langs de deur om te collecteren.
Mede dankzij uw gift kan de Hartstichting strijden tegen hart- en vaatziekten, investeren in onderzoek naar hart- en vaatziekten en voorlichting geven over een gezonde leefstijl.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Wat zullen we eten met Pasen?
Wat dacht je van onze overheerlijke Paasbrunch! De paasbrunch is een
combinatie van hartige en zoete gerechten, verse broodjes, divers beleg
en salades. Heerlijke paaseitjes mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken
Vanaf nu te bestellen via info@cafedebijenkorf.com of 013-5091776
Bestellen kan tot zaterdag 3 april.
Fijn Pasen!

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

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

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

