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Dorpsbelangen
Jaarboek 2018 een uitgave van Dorpsbelangen is
weer samengesteld. Komende weken wordt er weer
met de jaarboeken rondgegaan Jaarboek 2018 met
alle bijzondere gebeurtenissen van dit jaar en vooral
een naslagwerk voor de komende jaren. Wilt U een
exemplaar, de boeken kosten 4 euro per stuk. U doet ons een plezier
als U met gepast geld betaald. Veel leesplezier.

Dorpsquiz Hooge Mierde
Op vrijdag 21 juni gaan een heleboel Mierdse
mensen de hele avond bezig zijn met de
Hooge Mierdse Dorpsquiz 2019.
Wij hopen dat zij veel plezier zullen beleven bij het beantwoorden van
alle vragen en het uitvoeren van de diverse opdrachten. Ze mogen
starten van 19.00 uur en om 23.00 uur moeten de ingevulde vragenboeken weer ingeleverd worden bij eetcafé ’t Dörp, waar na 23.00 uur
nog een slotspel gespeeld zal worden.
En dan is er nog de zaterdagavond 29 juni. Dan gaan de dorpsquizteams op het Myrthaplein het grote finalespel spelen. En daarna zal
bekend zijn wie zich de slimste groep van Mierd mag noemen. Die
groep kan ook de bijbehorende prijzen in ontvangst nemen.
Het is hartstikke leuk als veel mensen de dorpsquizteams komen aanmoedigen. Dan kun je meteen een beetje mee nababbelen over de
quiz en gezellig een glaasje mee drinken. Mogen de teams op uw
steun en aanmoediging rekenen? Alvast bedankt.

Reanimatie cursus met AED
De eerste 6 minuten bij een hartstilstand
zijn cruciaal. Als iemand dan start met
reanimeren en een AED aansluit, is de
kans op overleven het grootst. Omdat
de ambulances er langer over doen om
Hooge Mierde te bereiken, zijn we aangesloten op het burgerhulpnetwerk. Als de 112-meldkamer een melding krijgt van een reanimatie
wordt dit netwerk naast de ambulances ingeschakeld. Vijf mensen in
de buurt krijgen een oproep om de reanimatie te gaan starten bij het
slachtoffer en vijf mensen krijgen een oproep om de dichtstbijzijnde
AED te gaan halen. In Hooge Mierde zijn ongeveer 50 personen aangemeld bij dit burgerhulpnetwerk. Dit mogen er natuurlijk altijd meer
zijn, daarom is er op 25 juni 2019 een nieuwe reanimatie cursus met
AED gebruik. Omdat de nieuwe cursus aan andere eisen moet voldoen
duurt deze avond van 19.00 tot 22.30 uur. We zijn ook genoodzaakt
om een eigen bijdrage van €20,00 te vragen. Mochten er nog mensen
zijn die belangstelling hebben de overlevingskans na een hartstilstand
te vergroten, kan men contact opnemen met Annet van Gerven 0629162788
www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl
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