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Mierds Straattheater pakt uit met 6 komische acts
Zondag 15 september begint om 14.00u. 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.

Communicatie bij dementie
Donderdag 26 september, De Schakel,
Psycholoog Senne Pol beschrijft tijdens een lezing op donderdag 26
september de kenmerken van dementie en de communicatie die hierbij
past. Deze lezing begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 21.00 uur
duren. De entree is gratis, aanmelden is niet nodig. Na de lezing beantwoordt Senne Pol vragen van bezoekers en is er gelegenheid om
met elkaar in gesprek te gaan. Senne heeft erg veel ervaring met mensen met dementie en is ook al een aantal keren in het Alzheimercafé in
Eersel geweest.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Dementievriendelijke Gemeente.

Dorpsrand
Buurtgenoten,
Op zaterdag 28 september hebben we een kookworkshop op het PIUS X College, waar we een 7gangen menu gaan koken. Heeft u allergie- of dieetwensen, laat het ons dan weten bij opgave. De eigen bijdrage (incl.
consumpties) bedraagt € 20,00 p.p. en is op de avond zelf te voldoen
bij onze penningmeester.
We vertrekken per fiets om 17.30 uur bij het Trefpunt aan de Zilverslag.
Graag opgeven voor zondag 15 september via email info@dorpsrand.nl of telefonisch bij Marga Schellekens (013-5091805).
MELD JE AAN !!
Het belooft lekker en gezellig te worden.

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.

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

HOOGE MIERDS STRAAT THEATER
ZONDAG 15 SEPTEMBER
13.30 UUR
6 optredens TERRASSEN:
D’N HOEK
BIJENKORF
‘T DORP
de SCHAKEL
Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

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

Bert van de Hout
Technische werken
Kuilenrode 1 Hooge Mierde
Telefoon 013-5092459

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

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

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
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