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EHBO, dat is pas geluk bij een ongeluk
Wie kent het niet, tand door de lip, met een mes in je vinger, flauw vallen
of voet verzwikken. Wat moet je dan doen of juist niet doen. Met een
EHBO diploma op zak weet je wat je kunt doen. EHBO vereniging Hulsel-de Mierden start met een cursus. Tijdens 8 maandagavonden leer je
de theorie én praktijk van een instructeur met de hulp van een Lotus. Je
leert onder meer verbandjes aan te leggen, reanimeren, wat te doen bij
een verstuiking, botbreuk of verstikking. Na de 8 lessen sluit je de cursus
af met een examen. De lessen worden gegeven op maandag van 19.00
– 22.00 uur:
23 en 30 januari 2023,
6 - donderdag 16 en maandag 27 februari 2023,
6 - 13 en 20 maart 2023
Locatie: Gemeenschapshuis De Ster, De Houtert 6, 5094 GN Lage
Mierde Op maandagavond 27 maart 2023 doe je examen. De cursuskosten bedragen € 195,--. Dit is inclusief lesboekje, verbandmateriaal,
examen, pauzedrankje en 2 jaar lidmaatschap bij EHBO Hulsel-de Mierden. Informeer bij je zorgverzekering of je de cursus kunt declareren,
want veel verzekeringen betalen (deels) deze kosten terug. Heb je interesse, maar je zit nog met vragen stuur een mailtje naar info@ehbohulsel-demierden.nl of bel met Karin (voorzitter) 06-1320 5335 of Rian (bestuurslid) 06-1659 2259. En denk je, ja dat is iets voor mij, geef je dan
op via de mail. Opgeven kan tot en met vrijdag 9 december 2022. Er is
plaats voor maximaal 12 cursisten en bij minimaal 6 aanmeldingen gaan
we van start.
Bestuur EHBO vereniging Hulsel-de Mierden

HMVV trainingsballen vervangen
HMVV heeft met het nieuwe seizoen alle trainingsballen vervangen. Een
groot aantal van deze voetballen zijn nog in zeer goede staat waardoor
HMVV deze aanbiedt voor de verkoop.
De voetballen zijn verschillend van gewicht waardoor deze geschikt zijn
voor klein tot groot. Ballen kosten 5 euro per stuk.
Bij interesse kun je contact opnemen met Frans Paridaans, tel:
0629075357.

Heeft u al een nieuwe agenda voor 2023?
Reserveer dan nu alvast zaterdag 21 januari!
In 2023 is het 7,5 jaar geleden dat zanggroep Ti Sento uit Hooge Mierde
werd opgericht. De groep is in korte tijd gegroeid van 30 naar 50 leden
die iedere week met veel plezier en enthousiasme repeteren. Om dit te
vieren verzorgt Ti Sento een jubileumconcert op 21 januari 2023. Het
concert begint om 20.00 uur. U kunt genieten van een selectie uit bekend repertoire aangevuld met nieuwe nummers onder begeleiding van
het vaste combo. Tijdens deze avond zullen ook de zanggroepen Nova
en Switch een aantal nummers voor u opvoeren. In de pauze en na afloop treedt de band Wilton op in de foyer.
Zodra de kaartverkoop start leest u dat in dit blad.

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

(Haoi)boerenbruiloft , een feest zoals er
nog nooit een is geweest!
Aanstaande zaterdag vindt onze Prinsbekendmaking plaats.
De spanningen nemen toe bij onze kandidaten voor de verkiezing van
Jeugdprins en Jeugdprinses en ook de nieuwe Prins(es) en Adjudant(e),
kunnen hun zenuwen haast niet meer bedwingen.
Maar er is nog een 2-tal dat zenuwachtig begint te worden. Namelijk
onze bruid en bruidegom, die zaterdag met carnaval 2023 in het onecht
met elkaar zullen worden verbonden. Ook dit 2-tal zullen we zaterdag
bekendmaken met de nodige toelichting rond de boerenbruiloft.
Kortom een spannende avond en een mooi feestje met Jeroen van Zelst
en onze huis DJ Christian
Ben jij erbij?!
Zaterdag 19 November om 19.30 uur. Locatie: MFA de Schakel. Entree:
gratis

Café - Restaurant de Bijenkorf
Geniet op ons terras van een lekker kopje koffie of een heerlijke
lunch. In het restaurant serveren wij zowel à la carte gerechten
als een culinair 3-, 4- of 5- gangen verrassingsmenu.
013-5091776 / www.cafedebijenkorf.com / info@cafedebijenkorf.com

V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne
Voor alle stukadoorswerkzaamheden
Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde
Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048

Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en
plafonds. Ook(advertentie)
voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013

Kom jij bij ons werken?
Wij zijn op zoek naar een jonge dame of jonge heer die ons team wil
komen versterken. Lekker dicht bij huis en uren zelf in te delen binnen
kantooruren.
Wie zijn wij?
Wij zijn een groothandel in kadoverpakkingen die hoofdzakelijk verkoopt via onze webshop. Ons magazijn is in Lage Mierde. Van daar uit
wordt alles verstuurd naar onze klanten.
Wat vragen wij?
•
•
•

Een vlotte dame of heer die van aanpakken weet.
Minimaal 3 uur per week, wanneer mag je zelf bepalen mits het
tussen 8.00 en 17.00 uur is op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag.
Je moet het niet erg vinden om alleen te werken • Je leeftijd is
tussen de ca. 15 en 19 jaar.

Wat moet je doen?
•
•
•
•

uitpakken van binnengekomen goederen
op maat snijden (met een machine) en ompakken van b.v.
vloeipapier
magazijn op orde houden
bestellingen mee verzamelen

Wat bieden wij?
•
•
•

Een marktconform salaris
Kleine werkkring
Flexibele werkdagen en -uren
Lijkt het je wat? Kom dan
eens vrijblijvend kijken! Of bel: 013-5914371
Of mail: info@kadopapier.net

