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Dorpsbelangen
Door de lock down zal er niet iedere week een Klepper verschijnen. We hopen dat er weer snel meer georganiseerd kan worden in ons dorp.

AED
Wat was het een raar jaar, vooral onze gezondheid was in gevaar. Gelukkig kunnen we jullie melden dat dankzij een nieuwe AED bij het Dorp
en een nieuwe AED bij loonbedrijf van Raak ons dorp Hooge Mierde
toch weer wat veiliger is. We willen ze namens alle inwoners daarom
bedanken. Natuurlijk zijn we ook blij met onze andere sponsoren van de
AED’s.
Er hangen nu 8 AED´s waardoor we de 6 minuten regel binnen ons dorp
kunnen waarmaken.
De herhalingslessen hebben helaas dit jaar geen doorgang kunnen vinden maar het certificaat is 2 jaar geldig. Dus hopelijk dat we komend jaar
in september ons weer kunnen scholen in het AED gebruik en reanimeren.
Iedereen een gelukkig 2021 en blijf gezond.
Stichting zorg en welzijn.

Jaaroverzichten in binden
Wilt U uw Jaaroverzichten in laten binden? Bel dan efkes naar Kees
van Herpt. Tel.: 06 20283214.

Zorg en aandacht voor elkaar.
In deze onzekere tijd moeten we goed voor elkaar zorgen en aandacht
hebben voor elkaar. Velen willen heel graag helpen, terwijl anderen het
heel
lastig
vinden
om
hulp
te
vragen.
De website www.vanenvoorelkaar.nl kan natuurlijk helpen om vraag en
aanbod op een eenvoudige en veilige manier binnen de gemeente Reusel de Mierden te matchen. Als je liever persoonlijk contact wenst, kan
dat natuurlijk ook. De vrijwilligers van Zorg en Welzijn Hooge Mierde willen graag ondersteunen en eventueel helpen zoeken naar oplossingen.
Tel:
06-18059046 of 06-36293139

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl

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

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