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Dorpsbelangen
Jaaroverzicht 2020
Het is een jaartal dat we nooit meer zullen vergeten:
2020, corona. Thuisonderwijs, thuiswerken, afstand
houden, contacten met opa en oma vermijden, een
verenigingsleven dat nagenoeg helemaal stil komt te liggen, feesten die
niet doorgaan, vakanties die geannuleerd worden, vrienden die je nauwelijks ziet, crematies en begrafenissen die je noodgedwongen moet
volgen op een livestream, enzovoort enzovoort. Voor velen is het een
eentonig, saai jaar. Voor sommigen zelfs beangstigend. Voor anderen
juist hectisch, omdat er zoveel anders moet dan normaal. Dit komt allemaal aan bod in een speciaal deel waarin inwoners vertellen over hun
persoonlijke ervaringen met de pandemie en de opgelegde beperkingen.
We hebben ook een overzicht opgenomen waarin alle maatregelen van
de overheid nog een keer netjes op een rijtje gezet worden. Nu weet je
dat nog wel ongeveer. Maar als je dit Jaaroverzicht later nog eens ter
hand neemt, denk je geheid: oh ja, dat ook nog!
Vandaar dat het Jaaroverzicht buitengewoon dik geworden is, ondanks
dat er zoveel dingen niet doorgegaan zijn. Afgelopen jaar zijn er ook
meer dorpsgenoten overleden dan normaal. Van zestien mensen is een
gedachtenis opgenomen. Verder is er een recordaantal gouden
bruiloften geweest, ook al zijn de meeste niet echt gevierd.
Het blad is niet alleen veel uitgebreider dan normaal, na veertig jaar is
het nu voor het eerst in kleur afgedrukt. Je zult zien: een sprankelend
geheel.
Deze week komen onze mensen weer met het Jaaroverzicht langs de
deur. Het blad kost het slechts € 5,--.

In de afgelopen 3 maanden is er 620 kg kleding opgehaald middels de
kledingcontainer bij de basisschool. Dit heeft een mooi bedrag van €
139,50 opgeleverd voor Stichting Tess
Namens alle ouders op de wachtlijst van Stichting Tess Dolfijne dank
hiervoor!! Zo komt ieders kind weer een stapje dichterbij de therapie.
De kledingcontainer staat er nog steeds, wij zijn blij met iedere donatie
aan Stichting Tess, dolfijnondersteunende therapie voor kinderen met
een beperking. Kijk voor meer informatie over deze non profit organisatie op: www.stichtingtess.nl
Dankjewel voor uw ondersteuning voor de therapie van o.a. onze Mart.
Barry, Elke, Jeske en Mart Joosten
Bij vragen neem gerust contact op 06-23265294

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

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

Door corona is alles anders. Het kan daardoor ook zijn gebeurd dat we
nieuwe buurtbewoners gemist hebben met welkom heten. Woon je in de
Hoogstraat, Kerkstraat, Kailakkers of wijk Leeuwerik dan kun je een aanmeldformulier opvragen per e-mail: info@bvtorenzicht.nl. Een aanmeldformulier kan dan bij Ans aan de Poelshof 1 in de bus worden gedaan. (de website is niet up to date)

Open repetitie Sirena
Onlangs zijn wij met muziekvereniging Sirena weer gestart met repeteren binnen de harmonie en drumband. We zouden graag mensen van
'buitenaf' willen uitnodigen/ prikkelen om eens vrijblijvend aan te sluiten
bij onze vereniging.
Is er reden tot blijheid? Jazeker, want we mogen weer samen muziek
maken!
Muziekvereniging Sirena uit Hooge Mierde gaat weer repeteren! De
drumband gaat letterlijk aan de SLAG op dinsdagavond en de harmonie
mag weer stoom afBLAZEN op donderdagavond in De Bijenkorf te
Hooge Mierde.
Heb je zin om eens vrijblijvend mee te spelen? Kom dan gerust een keer
naar een van de repetities of meld je aan door een mailtje te sturen
naar: tvgisbergen@gmail.com

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

Cosec beveiliging en telecommunicatie
Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging,
toegangscontrole en telefonie.
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013

Heku kunststoffen b.v.
Voor al uw vacuüm vorm producten
Telefoon 013-5092400
www.heku.nl

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

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048

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

