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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

Film over Hooge Mierde uit het jaar 2000
In het jaar 2000 is het dorp en het dorpsleven van Hooge Mierde in alle
denkbare facetten vastgelegd. Dit prachtige filmdocument wordt in het
weekend van 02-03-04 december 2022 voor de tweede keer vertoond.
De eerste keer is de film in 2010 vertoond, destijds nog in de oude Schakel. We hadden toen een actie opgezet om geld in te zamelen voor het
interieur van de nieuwe Schakel. Dat “nieuwe” interieur is ondertussen
ook al weer bijna 10 jaar oud en deels toe aan vervanging. We willen de
opbrengst van de film gebruiken voor de aanschaf van nieuwe stoelen
in de foyer.
“Deze film is bedoeld als een tijdsbeeld. We willen laten zien hoe Hooge
Mierde er in het jaar 2000 uitzag, wat er allemaal te doen was en wie er
allemaal woonden.” Zo luiden de laatste zinnen van de inleiding. Een
jaar lang volgden Hans Hendrikx, Ad Vrijsen en Jan van Gisbergen het
dorps-, verenigings- en bedrijfsleven en keken ze overal rond. (Later
heeft Coen van Gisbergen zijn bijdrage geleverd met de muziekkeuze.)
Het is een mooie film geworden met een sprankelende afwisseling: één
minuutje dit, twee minuten dat.
Zo’n film moet je, net als goede wijn, rustig oud laten worden. Eigenlijk
is hij pas over tien, twintig jaar op z’n best. Dan vormen deze beelden
van 2000 ongetwijfeld een prachtig en belangrijk historisch document.
Dan roepen ze beslist ook gevoelens van nostalgie op en mooie herinneringen aan ‘vroeger’, de tijd toen we nog jong waren.
Toch willen we hem nu weer graag een keer laten zien. Bovendien, ook
in twintig jaar verandert er zo het een en ander:
▪ De schoolkinderen van toen zijn nu mooie meiden en stoere kerels.
▪ Sommige van die mooie meiden van toen zijn nu al moeder.
▪ De moeders van toen zijn intussen misschien al oma.
▪ En, helaas, zijn sommige oma’s van toen inmiddels overleden. Méér
dan je denkt overigens. Veel meer dan honderd mensen, die in deze
film nog bruisen van het leven, zijn nu niet meer onder ons.
Ook het dorp ziet er nu al anders uit en de omstandigheden verschillen
zeker:
▪ Oude huizen, varkensstallen en de maalderij zijn afgebroken.
▪ In de carnavalsoptocht reden schitterende praalwagens mee en de
playbackshow was van topniveau.
▪ Op de bank ging je nog guldens halen, gewoon aan de balie.
▪ We hadden nog een fietsenmaker en winkels, de groenteboer en de
SRV gingen nog rond.
De boerengezinsdag was een fenomeen.
En ga zo maar door.

Wil je dat allemaal eens terugzien? Wees dan welkom in de Schakel op
02 en 03 december, telkens om 19:30 uur. De matinee is op zondag 04
december om 13:30 uur.
Een ticket kost € 5,- en dat is inclusief een bakske koffie/thee met een
kuukske bij binnenkomst.

Katholieke Bond van Ouderen
Beste K.B.O.- senioren 50+ leden,
Naast de vaste wekelijkse activiteiten hebben we voor
december de volgende activiteiten:
Donderdag 1 december gaan we wandelen. Vertrek vanaf de Schakel om 14.00 uur.
Dinsdag 6 december is het weer kienen in de
Schakel. Aanvang van deze gezellige middag is 13.30 uur. Er
zijn weer mooie prijzen te winnen.
- Donderdag 8 december en donderdag 22 december creatieve
middagen in de Schakel vanaf 13.30 uur. Handwerken, kaarten
maken enz..
Bestuur K.B.O- senioren 50+

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

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

Buurtbiljarten

Stand na 6e speelronde
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AW Pnt
AW Pnt
Torenzicht A
6 310.5
9 Cornelisstraat B
5 251.0
Lerifas B
6 306.8
10 Dorpsrand B
5 249.1
De Luther B
6 304.1
11 Torenzicht C
5 242.9
Oosthoek A
6 300.0
12 Cornelisstraat A
5 235.2
Piekenhoek
6 296.0
13 Hooge Mierde
5 234.9
Keldersooi B
6 283.4
14 Oosthoek B
5 219.1
Keldersooi A
6 271.8
15 Dorpsrand C
5 216.3
Torenzicht B
5 261.7
*De uitslag van de wedstrijd TC – CA is nog niet in deze stand verwerkt.
Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl.

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

Bert van den Hout
Technische werken
Kuilenrode 1 Hooge Mierde
Telefoon 013-5092459

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

