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Garage / inritten verkoop
Op zondag 1 september vindt er weer en garage / inritten verkoop
plaats. Zoals voorgaande jaren begint deze om +- 10:00u en eindigt
om +- 16.00u.

Mierds Straattheater pakt uit met 6 komische acts
Zondag 15 september begint om 14.00 uur het 5e Mierdse Straattheater. Zes culturele gezelschappen uit de regio zijn hun act aan het
voorbereiden en willen u natuurlijk graag een onvergetelijke middag
bezorgen. Deze middag bevat alle ingrediënten voor een heerlijk middagje cultuur uit eigen keuken en is natuurlijk gratis toegankelijk. Vanaf
13.00 uur zijn alle vier de terrasjes open. We gaan er niet vanuit, maar
bij slecht weer gaat het festival zoveel mogelijk binnen in de cafés door. I.v.m. met het Straattheater is die middag van 13.00 tot 17.00
uur een omleiding voorzien. Doorgaand verkeer vanaf de Schakel tot
aan de Basisschool word omgeleid via Schoolstraat, Rispenstraat en
Averbodelaan . Bewoners van de Kerkstraat en de Leeuwerik worden
omgeleid via Kailakkers. Voor camping t Zwartven rijd u bij voorkeur
via ‘t Beleven en De Luther. Smidsstraat en Hoogstraat zijn die dag wel
gewoon toegankelijk.
Hopelijk tot zondagmiddag 15 september en breng goeie zin mee. Tot
dan.
Met vriendelijke groet, Werkgroep Mierds Straattheater.

AED
Het is weer tijd voor herhalingslessen
reanimatie en AED gebruik. Op donderdag 12 september en maandag 16 september zijn er herhalingslessen voor
degenen die al eerder een cursus AED
en reanimatie hebben gevolgd.
Opgave
kan
bij
Annet
van
Gerven
p.vangerven3@chello.nl of 06-29162788
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 HartslagNu.
Als de 112-meldkamer een melding krijgt van een reanimatie wordt dit
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 HartslagNu.
Dit mogen er natuurlijk altijd meer zijn, daarom is er op 14 oktober
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
06-29162788 of p.vangerven3@chello.nl
www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl

Oppas gezocht:
Ik zoek een oppas voor mijn 2 kinderen (6 en 8).
Gaat vooral om de ochtend van 7 uur tot het naar school brengen. (Op
zoek naar een ochtendmens:) zal gaan om ongeveer 4x per maand.
Meer info. 0629536884.

KPJ
Beste KPJ'ers,
20 september gaan we karten en bowlen bij de voltage in Tilburg. We verzamelen om 18:00 uur bij de
Schakel. We verwachten rond 22:15 uur terug te zijn
bij de Schakel. Geef je op voor maandag 16 september door een mailtje te sturen naar kpjhoogemierde@hotmail.com of
bel/sms/app naar Manon Lavrijsen 0651406831. Voor deze activiteit
vragen we een eigen bijdrage van €10,- Tot dan! Groetjes het KPJ bestuur.

Een oogstdankfeest voor burger en boer
ZLTO Kempengrens wil ‘Boeren Verbinden’.
In de Manege van Paardensportvereniging Sint Martinus, Burgemeester van Woenseldreef 1 te Hapert, viert ZLTO op 15 september om
10.30u haar oogstviering.
Bezoekers worden verwelkomd door een dansgroep en het koor.
Om 10.45 uur start de viering. Voorzitster Toos Mijs neemt iedereen
mee in het thema “Boeren verbinden”.
Hierna volgen drie sprekers die vanuit hun beleving ingaan op “Verbinding”: Els Daniels met het project Pius X de boer op; Eline Vedder,
boerin en Statenlid in Drenthe en Wim Bens, de nieuwe voorzitter van
ZLTO.
Er wordt een collecte gehouden voor de Voedselbank in Bladel. De
voorzitter, Kasper Touwen vertelt “Hoe een kleine stichting groots van
betekenis kan zijn.” De muzikale ondersteuning wordt gegeven door
koor De Vrolijcke Noot en Kees Lauwers.
Na de viering is er een boerenlunch en een gezellig samenzijn in de
manege.

Vissers Mengvoeders
Verkoop diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs.
Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl
Open woensdag van 14.00-18.00u en zaterdag van 9.00- 13.00 u
..

agrariërs .

Collecte KWF Kankerbestrijding
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van 1 t/ m 7
september 2019 bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren
en is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan
het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
KWF Kankerbestrijding heeft als missie: minder kanker, meer genezing
en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Collectant gemist? Dan kunt u toch nog een bijdrage leveren door online te doneren via kwf.nl/doneer
Mogen wij ook dit jaar in Hooge Mierde weer op uw steun rekening.
Bedankt namens alle vrijwilligers.
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