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Promsconcert muziekvereniging Sirena 
  

Vrijdag 4 en zaterdag 5 november vindt Proms Music On plaats in De 
Schakel. Dit wordt een avond vol vlotte herkenbare muziek door Muziek-
vereniging Sirena and Friends. We zijn al een poosje bezig met de voor-
bereidingen.  
  
Afgelopen zondag organiseerden we hiervoor al een verenigingsdag.  
  
Om 10:00 uur druppelden de eerste leden binnen in De Schakel. Van-
daag gaan we werken aan het programma voor Proms Music On. (Heb 
je de datum al genoteerd?)   
Het programma bestaat uit drie blokken repetities. De drumband en de 
harmonie repeteren de eerste 2 blokken apart en het laatste blok repe-
teren we een aantal muziekstukken samen. Later komt hier ook nog 
zang bij.   
Jan en Willemien ontvingen ons met koffie en cake en rond het middag-
uur genoten we van heerlijke verse gezonde broodjes. Echt super fijn en 
geweldig verzorgd.   
Rond 16:30 sloten we de dag met een goed gevoel af met Van Buul’s 
Smikkelkar en een drankje.    
Lijkt het jou leuk om mee te werken aan dit muzikale project Proms Mu-
sic On? Neem dan gerust contact op via tvgisbergen@gmail.com.  

 

 Oud izjer“ 
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Heb jij al eens een vergadering van de 
Dorpsraad bijgewoond?   
Buurtverbinders Jan, Henk en Toos, woonden afgelopen 
dinsdag een vergadering van de Dorpsraad bij. We hebben 
gesproken over, hoe kunnen we de Dorpsraad ondersteu-

nen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze dorpsgenoten weten wat 
de Dorpsraad allemaal doet.  
Het was een levendig positief gesprek en daarna zijn wij gebleven om 
een keer te zien hoe een vergadering van de Dorpsraad gaat.   
Wij waren erg verrast! Onder de bezielende leiding van Piet, werd de 
agenda met heel veel agendapunten samen met de dorpsraadleden 
Ann, Toon en Frans doorgenomen, besproken, er werden afspraken ge-
maakt en onderwerpen afgetikt.   
We ontdekten dat de Dorpsraad met heel veel interessante onderwer-
pen bezig is, maar dat het voor een klein bestuur heel veel is.   
Voor Hooge Mierde zou het goed zijn als deze groep versterking krijgt. 
En natuurlijk, we hebben het allemaal druk maar denk er aub toch even 
over na: Wat kan je wél doen? Laat het de Dorpsraad weten.   
Je kunt de Dorpsraad bereiken via secretaris@dorpsraadhooge-
mierde.nl  
Na de vergadering was er ook nog ruimte voor een drankje bij Jan 
Smolders. Ook niet onbelangrijk. Het was een hele goede avond! 

 
 

Lerifas 
Beste buurtleden, 
Zaterdag 16 april gaan we paaseieren zoeken! Alle kin-
deren en hun ouders zijn vanaf 15:00 uur van harte 
welkom bij het Speelbos. Graag opgeven voor 9 april 
via bv.lerifas@gmail.com of 06-13234119. 
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Dorpsrand  
 
 
Jaarprogramma 2022 
 

Dit jaar hebben we de volgende activiteiten gepland, reserveer de da-
tums alvast in uw agenda! Te zijner tijd ontvangt u van de activiteiten 
een mailbericht en/of worden ze in de Klepper vermeld.  
Het jaarprogramma kunt u ook terugvinden op www.dorpsrand.nl 
 
April , zondag 17 april  paaseieren zoeken  
Mei, zaterdag 14 mei  kinderactiviteit / speelbos 
Juni, zondag 26 juni  familiedag / fietstocht met BBQ 
Oktober, zaterdag 8 oktober  avondactiviteit / bierproeverij , 
       wijnproeverij en of portproeverij 
November, vrijdag 4 november  tieneractiviteit / schaatsen Ireen 
  Wüst ijsbaan 
November, vrijdag 25 november  Sinterklaasviering 
December    kerstattentie 60+ 

 
Hebt u het jaarprogramma niet via e-mail ontvangen? 
Stuur dan even uw email adres aan info@dorpsrand.nl 

 

Buurtvereniging De Dorpsrand 
Pasen is weer in aantocht. Natuurlijk komt de Paashaas weer de nodige 
Paaseieren verstoppen voor de kinderen van De Dorpsrand (tot en met 
basisschoolleeftijd). En natuurlijk is er ook iets lekkers te drinken. Leden 
van de buurt zonder kinderen (uit de doelgroep) zijn ook van harte wel-
kom om een lekker kopje koffie of thee te drinken en even lekker “bij te 
kletsen”. 
Hopelijk zijn er heel veel kinderen om de Paaseieren te zoeken. Dat alles 
op Eerste Paasdag (zondag 17 april) om 10.30 uur op het Trefpunt. 
Om ervoor te zorgen dat we zeker niet te weinig Paaseieren hebben, is 
het wel nodig dat je doorgeeft als je mee komt zoeken. Doe dat vóór 12 
april bij Marga Schellekens, telefoonnummer 013-5091805 of via email 
naar info@dorpsrand.nl.  
Groetjes, 
Het bestuur. 
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         The Billy Joel Experience band in de Schakel 

Afgelopen januari en februari heeft heel Nederland genoten van de ge-
weldige band The Billy Joel Experience. In het tv-programma “The Tri-
bute – Battle of the Bands” op SBS6 streden ze met 10 andere talent-
volle tributebands om de titel: de beste tributeband van Nederland. En 
dat is gelukt… The Billy Joel Experience speelde de sterren van de he-
mel en bereikte glansrijk een tweede plek in de finale van dit programma!  
Op 24 september komt deze geweldige tributeband naar Hooge Mierde! 
De liedjes van Billy Joel behoeven geen introductie meer. Ze zijn deel 
geworden van ons collectieve geheugen. Het repertoire van Billy Joel 
bestrijkt eigenlijk alle kanten van het pop-spectrum: natuurlijk de klas-
sieke meezinger ‘The Pianoman’ maar ook swingende rockers zoals ‘My 
life’, prachtige ballads zoals ‘Honesty’ of lekkere Rock & Roll zoals ‘Only 
the good die young’. Stuk voor stuk nummers die live misschien nog wel 
meer indruk maken dan op de plaat. Alle reden om ervan uit te gaan dat 
het een supertoffe voorstelling zal worden. 

We hopen jullie dan ook te zien; kaarten zijn te koop (€ 16,- per stuk in 
de voorverkoop) via de website van ’t Schouw: www.tschouw.nl 

 

  

       
  

 

 

 
 
 

  

       

  
 

 

 

 Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV 
 Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-Utiliteitsbouw- 
 Machinale 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  
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