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Grensdorpen.nl
Eén website voor alle inwoners van Hooge Mierde en
onze buurdorpen. Een plek waar je vindt wat er te doen
en waar je informatie vindt over verenigingen en organisaties. Doe je ook mee?
Het is leuk en goed te zien dat er steeds meer inwoners
een profiel aanmaken op grensdorpen.nl. Als je een
profiel hebt kun je berichten en evenementen plaatsen
of een eigen pagina voor je vereniging aanmaken. Een soort van miniwebsite.
Maar hoe werkt dat dan een profiel aanmaken? Het is heel eenvoudig!
Je maakt een profiel aan met je eigen voor- en achternaam, niet met de
naam van je vereniging of bedrijf. Ook niet met een bijnaam. Het platform
is open en transparant, en niet bedoeld voor anonieme berichten.
Het is handig om een digitale foto van jezelf paraat te hebben. Dat maakt
het allemaal wat persoonlijker.
- Klik op het poppetje rechtsboven (Inschrijven).
- Volg de vervolgstappen. Alleen je voor- en achternaam is echt
verplicht.
Via grensdorpen.nl vind je deze informatie ook in een handleiding. De
handleiding vind je onderin de homepagina.
Heb je vragen neem dan gerust contact op. Wij gaan graag met je in
gesprek.
Toos van Gisbergen | Jan van Gisbergen | Bets van den Hout

EHBO Vereniging Hulsel-de Mierden
Penningmeester: Eversacker 15, 5096 CC te Hulsel
info@ehbohulsel-demierden.nl
www.ehbohulsel-demierden.nl

Enveloppenactie EHBO Vereniging Hulsel-de Mierden
In de week van maandag 13 t/m vrijdag 19 september 2021 houdt EHBO
Vereniging Hulsel-de Mierden haar jaarlijkse enveloppenactie.
Vanwege Covid-19 komen ook dit jaar onze leden niet bij u aan de deur.
U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar ons bankrekeningnummer
NL56RABO0126601798 ten name van EHBO Vereniging Hulsel-de Mierden.
Leden van de EHBO vereniging staan in uw woonplaats klaar om eerste
hulp te verlenen als dat nodig is. ‘Normaal’ gesproken ziet u ze onder
meer bij voetbaltoernooien, zeskamp en fiets- en wandelvierdaagse.
Ook bij ongelukjes in en om huis kunt u de hulp inroepen van een EHBOer in de buurt. Hij of zij zal u altijd gratis helpen en het nodige verbandmateriaal ter beschikking stellen.
Het ingezamelde geld van de enveloppenactie wordt gebruikt om oefenavonden te organiseren en lesmateriaal te kopen. EHBO-ers moeten elk
jaar lessen volgen om hun kennis op peil te houden. Verder wordt van het
geld verbandmaterialen gekocht, zodat de EHBO-koffers gevuld blijven.
Wij hopen dat u onze vereniging steunt, dan kunt u ook in de toekomst op
ons blijven rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

De

Guld

Fietstocht

We hadden een taart beloofd aan de gezinnen die deelgenomen hebben
aan de puzzeltocht voor de kinderen. De winnaar is geworden: het
groepje met Kathalijne en Joost de Koning, Katrien van den Borne, Joris
van de Voort, Merlijn de Kort en hun kinderen. Proficiat! Afgelopen dinsdag heeft onze spiksplinternieuwe koning Bernard Joosten (hij is dan
nog maar vier uur in functie) de taart overhandigd. Hopelijk heeft hij goed
gesmaakt.

VDV
Beste VdV leden,
Op 21 september jaarvergadering en aansluitend
stukjes maken olv Mary. Zelf meenemen groen uit de
tuin en een snoeischaar. Heb je geen groen, geen
nood Mary neemt ook groen mee. Aanvang 19.30 uur
in De Schakel.
Het bestuur

6e Hooge Mierdse Straattheater wordt wederom
genieten.
Zondag 19 september begint om 13.30 uur het 6e Mierdse Straattheater.
Naast de deelnemers zoals Duo Vrolijk uit Casteren, Het Mierds
Stertheater uit Lage Mierde, ANDERZUM uit Reusel zullen ook twee
nieuwe, verrassend mooie, acts hun première opvoeren op onze 6
deelnemende terrassen. Deze vijf acts willen u natuurlijk graag een onvergetelijke gezellige middag bezorgen. De happening bevat alle ingrediënten voor een heerlijk middagje cultuur uit Kempische keuken.
Vanaf 12.30 uur zijn de terrasjes bij De Schakel, T dorp, Den Hoek, De
Bijenkorf, De Spartelvijver, en Bos café Krekwakwou open en kunt u zich
verzekeren van een mooie plek. We gaan er niet vanuit, maar bij slecht
weer gaat, indien de regelgeving het toelaat, het festival gewoon door
in de grote zaal van De Schakel. Hopelijk tot zondagmiddag 19 september en breng alvast goeie zin mee. Namens de werkgroep Straattheater
graag tot ziens op 19 september.

Omleidingen in Hooge Mierde. 19 september van
13.30 uur tot 19.00 u.
Het centrum van Hooge Mierde wordt zondag 19 september voor het
verkeer afgesloten. De afsluiting loopt vanaf De Schakel tot net voorbij
het plein ter hoogte van de Sint Cornelisstraat huisnummer 11. Ook de
Kerkstraat is dicht tot aan café Den Hoek. Bij noodgevallen mag de uitrit
via de Kailakkers geopend worden. Omleidingen worden aangegeven
en dienen gerespecteerd te worden.

