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1. Even voorstellen: Nannie Villevoye
Beste inwoners,
De Dorpsraad heeft me gevraagd om middels een kleine bijdrage in de
nieuwsbrief me nader voor te stellen aan de inwoners van Hooge Mierde. Voor mij
meteen "oké", omdat ik ervan overtuigd ben dat het elkaar kennen de samenwerking
alleen maar ten goede komt. Drempels worden lager, je weet elkaar uiteindelijk beter
te vinden en het draagt bij aan een eerlijk respect voor ieders positie in de
samenwerking. Je krijgt een totaalbeeld van de personen die met dezelfde inhoud
bezig zijn om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het is dan niet meer de
bekende tegenstelling van "Hooge Mierde" en "van de gemeente"...het is dan "het wijgevoel".
Ik ben Nannie Villevoye en werk in de gemeentelijke organisatie van de gemeente Reusel-De Mierden in
de functie van coördinator van loket van A tot Z en ben beleidsmedewerkster binnen de afdeling Welzijn.
Een van mijn aandachtsgebieden is dorpscoördinator van de kern Hooge Mierde. Hierdoor heb ik een
totaal proces van iDOP en oplegger samen met de Dorpsraad en de verschillende werkgroepen mogen
doorlopen. Een proces waarin in korte tijd veel werk is verzet, waarbij veel inwoners nauw betrokken zijn
geweest en dat voor iedereen spannend was om het uiteindelijke resultaat... de provinciale subsidie. En
neem van mij aan, ook ik was blij toen de subsidie binnen was. Ik ervaar nu dat Hooge Mierde
voortvarend aan de slag is met de verschillende projecten uit de oplegger onder een deskundige en
bezielende leiding van de Dorpsraad. Het noodzakelijke overleg hierbij gaat over proces, inhoud maar ook
over persoonlijke aangelegenheden. Dit geeft mijn werk beslist een meerwaarde, te mogen bijdragen aan
de leefbaarheid van "ons" Hooge Mierde.
groeten Nannie

2. Behoeftepeiling zorg- en welszijnsvoorzieningen
Op 8 december 2009 heeft de werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsraad een
discussie-avond gehouden over de behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen,
nu en in de toekomst, in Hooge Mierde. Op die avond werd door ongeveer 30
aanwezige 55-plussers onder leiding van de toenmalige wethouder Toon Antonis
levendig gediscussieerd over de mogelijkheden om het niveau van de zorg- en
welzijnsvoorzieningen in Hooge Mierde op peil te houden of zelfs te verbeteren.
Hiervoor werden verschillende suggesties gedaan, waarbij men toch duidelijk van
mening was dat niet langer meer het heil van de landelijke en gemeentelijke
overheid te verwachten is. De aanwezigen beseften dat men in de toekomst
steeds meer afhankelijk wordt van zelfwerkzaamheid en formele en informele netwerken, zoals familie,
buren, vrienden en vrijwilligers. Om Hooge Mierde “levensloopbestendig” te houden werd gesuggereerd
om o.m. een boodschappendienst, een maaltijdvoorziening, voorzieningen om de eenzaamheid te
bestrijden en een klussendienst te organiseren. Ook het gebruik van technische hulpmiddelen om 24-uurs
zorg mogelijk te maken werden aanbevolen, mits de privacy gewaarborgd blijft. Algemeen was men van
mening dat in de toekomst steeds meer een beroep op vrijwilligers gedaan zal worden en men zag het als
de taak van de werkgroep Zorg en Welzijn om hun inzet te organiseren en te coördineren.
Het verslag van deze avond is te lezen op onze website: www.dorpsraadhoogemierde.nl onder
projecten/zorg.

3. Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen is één van de projecten die we in het iDOP benoemd
hebben. Maar, wat bedoelen we hier nu eigenlijk mee?
Kort gezegd: Een ontmoetingsplek en ruimte voor buitenspelen die kinderen en
ouderen de mogelijkheid biedt om elkaar te ontmoeten op een ongedwongen
en recreatieve manier.
Deze ontmoetingsplekken moeten zo ingericht worden dat er diverse
activiteiten, welke voldoen aan de vraag van de doelgroepen, kunnen plaats
vinden.
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Om de ontmoetingsplekken zo in te richten dat zoveel mogelijk wordt tegemoet gekomen aan de behoefte
en wensen van iedereen organiseren wij op 7 juni, om 20.15 uur, een informatie-avond in de Schakel .
Op deze avond zullen wij informatie verstrekken over de mogelijkheden en onmogelijkheden, maar willen
wij ook uw wensen horen. Reserveer deze datum en tijd alvast in uw agenda!

4. Jaarvergadering
Op 8 maart hebben wij onze jaarvergadering gehouden. De opkomst was voor ons tegenvallend ondanks
dat er vorig jaar veel gedaan is en er de komende jaren veel gaat gebeuren. De onderwerpen iDOP, Zorg
en welzijn, communicatie, woningbouw en De Schakel hebben de revue gepasseerd. Mede dankzij de
bijdragen van de gemeente en De Schakel is het een interessante avond geweest.
De presentatie van deze avond kunt u terugvinden op onze website onder actueel/jaarvergadering 2010.

5. Dorpsraad
De Dorpsraad bestaat momenteel uit 5 leden, een absoluut minimum. Versterking is hard nodig om onze
doelstellingen, die ook zijn verwoord in het iDOP, te realiseren. Heeft u interesse en wilt u eerst meer
informatie, neem dan gerust contact op met één van de leden of via onze website. Natuurlijk kunt u ook
altijd eens onze openbare vergadering(en) bijwonen.

6. Loop mee voor AED
Inmiddels hangen er 3 AED’s in Hooge Mierde. In 2009 zijn op initiatief van
de werkgroep Zorg en Welzijn 52 inwoners van Hooge Mierde opgeleid voor
reanimatie en het gebruik van een AED en er zijn voorbereidingen om in het
voorjaar een nieuwe groep op te leiden. Alles is erop gericht om samen met
de inwoners, garant te staan voor een meer veilige omgeving voor personen
die geconfronteerd worden met hartfalen. Het is nu zaak om alle apparaten
binnen de gemeente goed te onderhouden en de inwoners bevoegd en
bekwaam te houden. De kosten van onderhoud en scholing worden echter
niet blijvend gesubsidieerd. Om die kosten te kunnen bestrijden hebben de
lopersgroep de Dorpslopers en werkgroep Zorg en Welzijn het initiatief
genomen om samen met AVR’69 en de plaatselijke EHBO verenigingen de
actie “Loop mee voor AED” te organiseren.
Omdat deze actie voor elke inwoner van de gemeente van belang is, worden in de maand juni in Hooge
Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel in totaal 5 loopwedstrijden gehouden. Iedereen, jong of oud, kan
zich inschrijven voor 1, 2, 3, 4 of 5 wedstrijden en de te lopen afstanden liggen, afhankelijk van de
categorie waarin en wordt ingedeeld, tussen 1 en 10 km. De eerste wedstrijd is op woensdag 2 juni in
Reusel, de tweede wedstrijd is op woensdag 9 juni in Hooge Mierde, de derde wedstrijd is op woensdag
16 juni in Lage Mierde, de vierde wedstrijd is op woensdag 23 juni in Hulsel en de vijfde wedstrijd is op
woensdag 30 juni in Reusel.
Voorafgaand aan deze actie krijgen de kinderen van groep 4 tot en met groep 8 op de basisscholen een
workshop met als thema: “Hartslag, bewegen en AED”.
De kinderen maken kennis met de werking van het eigen hart in rust en na (flinke) inspanning, terwijl
gewezen wordt op het belang van gezond bewegen.
Ook wordt iets vertelt over de AED-apparaten in de eigen woonplaats.
Voor meer informatie: www.loopmeevooraed.webklik.nl

7. Reageren?
Wilt u reageren dan kan dit via onze website www.dorpsraadhoogemierde.nl, of schriftelijk bij het
secretariaat van de Dorpsraad: Diederik van Altenastraat 18
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