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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@kbohoogmierde.nl of bellen naar 0135091909.
Bestuur KBO.

Harmonie en Drumband 'Sirena'
Een welverdiende serenade voor Erik Jongen.
We hebben Erik Jongen zondagavond 3 oktober verrast met een serenade om hem te bedanken voor alles wat hij voor muziekvereniging Sirena gedaan
heeft.Bijna alle leden van de drumband en harmonie
waren van de partij en kersverse voorzitter Karlijn van Hoof sprak Erik,
namens alle leden van de vereniging, toe. Zo vertelde zij dat Erik in zijn
rol als voorzitter jarenlang het visitekaartje van Sirena is geweest bij concerten en dat hij een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan het uitzetten
van de piketpaaltjes voor de toekomst van Sirena. Erik heeft veel energie gestopt in de jeugdopleiding, bij stichting Mooj, in het kader van Click
en als ondersteunende muzikant bij de jeugdorkesten. Maar ook achter
de
schermen
heeft
hij
heel
veel
gedaan.
Erik
was
enorm
verrast
en
vereerd.
We hebben grote waardering voor alles wat Erik gedaan heeft.

Grensdorpen.nl
Sinds de lancering van Grensdorpen.nl tijdens het
Straattheater zijn er een heleboel profielen en pagina’s
aangemaakt op het platform. Hier zijn we superblij mee!
Maar het gaat natuurlijk om het doel! Grensdorpen.nl is
de plek waar je vindt wat er te doen is en waar je informatie vindt over
verenigingen en organisaties. Maar toch even enkele getallen:
- 255 inwoners hebben een profiel aangemaakt
- er zijn 97 Pagina’s (Gids) aangemaakt door verenigingen en organisaties
- er zijn 70 evenementen aangemaakt
- er zijn 143 berichten geplaatst
Wel of geen profiel aanmaken?
Natuurlijk is het mogelijk om Grensdorpen.nl te bekijken zonder profiel.
Het voordeel van een profiel is dat je naast de website bezoeken ook
berichten en evenementen kunt plaatsen namens jezelf of namens een
vereniging (gids). Een ander voordeel is dat je een abonnement kunt
nemen op de nieuwsbrief. Je kunt zelf je voorkeuren voor het ontvangen
van de nieuwsbrief instellen. Het nieuws komt als het ware naar je toe.
Lekker handig: Grensdorpen.nl op je mobiele telefoon
iPhone
● Ga naar Grensdorpen.nl op je mobiel (Via Safari, niet via google
Chrome).
● Klik onderaan op het blokje met de pijl omhoog
● Er opent een nieuw scherm met gekleurde en zwart wit icoontjes.
● Schuif de zwart wit icoontjes naar links tot je de knop ziet: Zet op
beginscherm.
● Je ziet een nieuw scherm met daarop het logo van jouw buurtplatform en de naam van de website
● Klik op gereed
● Het icoontje met het logo van jouw buurtplatform staat op je beginscherm.
Android
● Ga naar de website van jouw buurtplatform op je mobiel.
● Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de pagina.
● Klik op toevoegen aan startscherm.
● Of klik op de melding onder in je scherm: jouw buurtplatform toevoegen aan startscherm.

Als je vragen of hulp nodig hebt neem dan gerust contact op.

De buurtverbinders van Hooge Mierde,
Jan van Gisbergen | Bets van den Hout | Toos van Gisbergen

VDV
Beste leden,
Dinsdag 19 oktober heeft BGV een workshop " Op reis
door ons spijsverteringskanaal, van mond tot...?" over
de fascinerende reis die ons voedsel en onze geneesmiddelen afleggen langs alle vitale organen en hun functies. Aanvang
19.00 uur in De Schakel. Het Bestuur.

Rabobank

club

support

is weer begonnen. Wat is dat ook al weer? De Rabobank stelt geld beschikbaar aan verenigingen in haar werkgebied. Leden van de Rabobank kunnen stemmen uitbrengen op die verenigingen en hoe meer
stemmen een vereniging hoe, hoe meer geld er naar die vereniging gaat.
Stemmen kun je doen op 2 manieren: met je Rabobank App of door in
te loggen op de telebankieren site van Rabobank.nl.
Met de app werkt het als volgt:
- Je logt in op je Rabobank app
- Je gaat (onderin) naar “service”
- Dan krijg je de keuze om te stemmen.
- Volg daarna de aanwijzingen in de app.
Op de site van Rabobank.nl:
- Inloggen
- Ga naar Service
- Klik op “Stem op jouw club”
- Volg de aanwijzingen op de site.
Zowel op de app als op de site kun je filteren op bijv. “Reusel-De Mierden”. Dat zoekt al wat gemakkelijker, Je kunt ook zoeken op vereniging, Let wel op want verenigingen kunnen verschillend vermeld staan.
Er zijn buurtverenigingen die alfabetisch onder “buurtvereniging….”
staan, maar er zijn er ook die je zoekt onder “bv…….” en er zijn er die
alleen de naam bevatten (bijv. Dorpsrand).
Zo vind je CV De Haoiboerkes onder De Haoiboerkes (en dus niet onder “carnavalsvereniging” of “CV”.
Je kunt 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen. Je kunt
dus 3 verenigingen steunen. Als je de aanwijzingen op het scherm

volgt, krijg je uiteindelijk jouw keuzes nog een keer te zien voordat je
jouw stemmen moet bevestigen.
Zorg dat je jouw stemmen niet verloren laat gaan. Steun drie verenigingen naar keuze. Je kunt stemmen tot 25 oktober. Lukt het niet, vraag
dan iemand om je te helpen.
Je kunt je stem o.a uitbrengen op onderstaande verenigingen

C.V. De Haoiboerkes

Katholieke Bond van Ouderen

EHBO -vereniging Hulsel -de Mierden

Lerifas

