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Dorpsbelangen
Jaaroverzicht 2020
Volgende week, na de kermis, komen onze mensen
weer rond met het Jaaroverzicht. De uitgave van 2020
is een heel bijzondere. Dit is de eerste keer dat het blad
in kleur gedrukt is, een prachtige, frisse aanblik.
Bovendien is het veel dikker dan ooit tevoren. Toch kost het slechts €
5,--.
In een speciaal deel komen diverse inwoners, van jong tot oud, aan het
woord over hun persoonlijke ervaringen met corona. Het relaas van iemand die doodziek geweest is naast dat van iemand die zich geërgerd
heeft aan de opgelegde beperkingen. Jongeren die enigszins soepeltjes
omgaan met de regels en ouderen die juist angstvallig elk contact vermijden, bang om ziek te worden. Hoogbejaarden die besmet raken en
er nauwelijks last van hebben. En anderen, in de kracht van hun leven,
die in het ziekenhuis belanden en erg lang naweeën ondervinden. Mensen die overlijden zonder op een normale manier afscheid te kunnen
nemen van hun naasten. Sobere begrafenissen en crematies in heel
kleine kring.
Scholen die dicht gaan, thuiswerken, het verenigingsleven dat bijna
helemaal stil komt te liggen. Wat heeft het allemaal betekend voor gezinnen, voor alleenstaanden, voor mensen in tehuizen? Wat zijn de gevolgen voor die verenigingen en voor het bedrijfsleven? Het komt allemaal aan bod, in alle verscheidenheid.

JVW
Geef je op als vrijwilliger!
De inschrijfavonden waren weer een succes, velen hebben zich opgegeven voor JVW en daar zijn we blij mee!
Om de week tot een succes te brengen zijn vrijwilligers hard nodig, geef
je daarom op voor een van deze taken.
Organisatie speldagen (maandag 23 aug, dinsdag 24 aug of donderdag
26 aug) Bij interesse mag je contact opnemen met Anke
Paridaans, 0652427498.
Opbouwen terrein/decor (woensdag 18 aug t/m zondag 22 aug)
Tent bewaken tussen 17.00u-20.00u (maandag 23 aug, dinsdag 24 aug
of donderdag 26 aug)
Groepsleiding (fulltime of parttime)
Gastgezin (donderdag 26 aug)
Workshopdag (woensdag 25 aug)
Opgeven
kan
via
de
website
www.jvwhoogemierde.nl.
Wij hopen op veel hulp zodat we de Hooge Mierdse en Hulselse jeugd
een mooie week kunnen bezorgen!
Het bestuur

Garagesale
Op zondag 5 september is er weer een garagesale
Deze begint om 10:00uur tot +- 16:00uur
Inkom natuurlijk gratis
Voor deelneming vragen wij 2euro , OPGEVEN !!!
Antoon Oosterlaak 0135092265/0620870969 Vossenhof 17
Door Rousseau 0620719850 Averbodelaan 23
Jeannine Daniels -Oosterlaak 0652322023 Hulsbossen 19
Graag duidelijk U , naam , en adres telefoon nr: achterlaten
Mail antoon_oosterlaak@hotmail.nl / dit alles een (1) week voor aanvang sale inleveren a.u.b.
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