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Oud izjer“
Goei weer, terrassen vol. Wat hebben we genoten
zondag van onze optredens tijdens het straattheater in Hooge Mierde.
Hartstikke bedankt voor alle leuke reacties.

Lancering 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?
Doe je met ons mee? Maak dan een profiel aan op www.grensdorpen.nl.
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

Heb jij op dit moment ongeveer een jaar muziekles of heb jij in het
verleden minimaal een jaar lang muziekles gehad dan hebben wij
iets
leuks
voor
jou!

Toekomstmuziek
Bij Toekomstmuziek maak je samen met andere muzikanten muziek. Samen met de dirigent Rianne Boone en enkele ervaren muzikanten oefen je leuke en gezellige muzieknummers. Een paar keer
per jaar laat je aan publiek horen wat jullie samen allemaal al kunnen spelen. Het maakt niet uit welk instrument je speelt. Met elkaar
muziek maken is gewoon superleuk!
Kom je meespelen?
Dan hebben wij een lessenaar en muziek voor je. Als je niet zelf
een instrument hebt kun je deze huren bij een van de muziekverenigingen in Reusel - De Mierden.
Wij oefenen iedere donderdagavond in de Kei in Reusel behalve
in de schoolvakanties. De repetitie van drie kwartier van 18.30u
tot 19.15u vliegt voorbij!
Wil je een keer komen kijken en luisteren dan ben je natuurlijk van
harte welkom.
Belangrijk om te weten
Wie
: muziekleerlingen die ongeveer een jaar muziekles hebben (gehad)
Welke instrumenten: ieder instrument
Wanneer
: donderdag van 18.30u tot 19.15u
Waar
: De Kei in Reusel
Wat kost het
: eventueel huur instrument via een van de
muziekverenigingen
Is nog niet alles duidelijk of wil je je aanmelden dan kun jij (of natuurlijk één van je ouders) mailen naar stichtingmooj@gmail.com of
bellen naar 06-57334852 Danielle van Gompel.

Samen muziek maken! Doe je mee?

St. Joris Gilde
Bernard Joosten nieuwe koning
Bernard Joosten is voor de komende 3,5 jaar koning
van het gilde. Tijdens een heel korte wedstrijd schiet
hij de vogel in twee stukken naar beneden en beslecht
daarmee de strijd. Deze keer is het koning schieten in
meerdere opzichten uitzonderlijk: Voor het eerst sinds
1957 is het langer dan drie jaar geleden, vanwege corona. Voor het eerst
sinds mensenheugenis vindt dit evenement niet in het voorjaar plaats,
om dezelfde reden. Voor het eerst is er geen geestelijke betrokken bij
het 'bevrijden' van de schutsboom. “Afgaande” koning Toon Huijbregts
mag zijn titel niet verdedigen, omdat hij intussen niet meer in Hooge
Mierde woont. En, zoals al gezegd, duurt de wedstrijd deze keer
uitzonderlijk kort. Het doelwit splijt al na het 22e rake schot open. Bernard Joosten is als volgende aan de beurt. Hij hoeft hem nu maar te
raken en het is gedaan. Bernard houdt zijn zenuwen keurig in bedwang.
Zijn pijl belandt vol op de borst. De vogel komt met een sierlijke boog in
twee helften naar beneden.
Normaal is het de taak van de hoofdman om de nieuwe koning te
omhangen met zijn tekenen van waardigheid, zoals het koningsvest en
de koningsvogel. Nu moet Bernard deze versierselen zelf aantrekken.
Ook het 'kransen', een soort huldiging met een rondedans, kan vanwege
de nog steeds geldende 1,5 m regel niet doorgaan. Dat houdt hij tegoed.

Buurtbiljarten
Stand na 1e speelronde
1
2
3
4
5
6
7
8

De Luther B
Torenzicht A
Hooge Mierde
Keldersooi B
Dorpsrand B
Keldersooi A
Oosthoek A
Piekenhoek

AW
1
1
1
1
1
1
1
1

Pnt
63,8
57,5
55,3
52,9
52,8
49,7
49,4
47,2

9
10
11
12
13
14
15

Lerifas B
Cornelisstraat A
Dorpsrand C
Torenzicht C
Cornelisstraat B
Torenzicht B
Oosthoek B

AW
1
1
1
1
0
0
0

Pnt
47,1
44,4
42,0
39,0
0,0
0,0
0,0

Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.

Katholieke Bond van Ouderen
Beste KBO leden,
Op donderdag 7 oktober willen we een wandeltocht
organiseren. Het wordt een wandeltocht van 4,5 – 5
kilometer. We vertrekken om 13.30 uur bij de Schakel
en we hopen op veel deelnemers. Als er veel animo is
voor de wandeltocht willen we graag in de toekomst meer ( en eventueel
langere } wandeltochten organiseren in de mooie omgeving van Hooge
Mierde . Belangstellenden kunnen zich tot 4 oktober opgeven per mail
secretaris@kbojoogmierde.nl of bellen naar 013-5091909.Op 1 september zijn we weer met ons programma begonnen en we heten u weer van
harte welkom om deel te nemen aan ons gevarieerd programma. Het
programma voor dinsdagmiddag is als volgt: Vroolycke Noot van 13.30
uur
tot
16.00
uur
in
de
Schakel.
Biljarten, kaarten (maken), gezellig buurten, oudhollandse spelen, jeu de
boulen enz. 13.30 uur tot 17.00 uur in de Schakel,
Fietsen 13.30 uur, verzamelen op het Myrthaplein. Bestuur KBO

Reanimatie en AED cursus weer van start
Na 2 jaar mogen we eindelijk weer onze vaardigheden gaan oefenen.
Op donderdag 30 september of maandag 4 oktober kan men weer herhalingslessen reanimatie en AED volgen vanaf 19.00uur.
Op woensdag 6 oktober start een nieuwe les reanimatie en AED voor
geïnteresseerden. Als veel mensen kunnen reanimeren, des te hoger is
de slagingskans dat er iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden. De overlevingskans is dan namelijk het hoogst.
Omdat veel zorgverzekeringen reanimatie in de aanvullende verzekering betalen, willen we iedereen de bijdrage van 25,00 euro voor herhalingslessen zelf laten betalen. De nieuwe cursus kost 55,00 euro. Je
krijgt dan een factuur van BHV Wouters die je bij je eigen verzekering
met je certificaat in kunt dienen.
Mocht je dit niet terug kunnen krijgen via je verzekering dan wil stichting
Zorg en Welzijn meedenken hoe we de kosten kunnen delen.
Bij vragen of aanmelden kun je contact opnemen met Annet van Gerven
06-29162788
www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl Info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl

