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Dorpsbelangen  
Dorpsbelangen wenst iedereen prettige kermisdagen.  
Als de kermis voorbij is zullen we weer rondgaan met 
het jaarboek 2021.  Ook dit jaar weer in kleur en vol ver-
halen met wat ons weer heeft beziggehouden in 2021. 
Het boek is verkrijgbaar voor € 5,00 per exemplaar. 

 

  Oud papier  
Het is weer bijna de eerste zaterdag van de maand. Muziekvereniging 
Sirena haalt as zaterdag 2 juli het oud papier op. Graag het papier aan 
de kant van de weg met de even huisnummers p laatsen.  
 
 

Hooge Mierds Straattheater 18 september 2022. 
 
Op zondag 18 september 2022 wordt er wederom een Mierds  
Straattheaterfestival georganiseerd. Dit jaar wordt alweer de 7e editie 
van dit evenement. De uitbaters van café de Bijenkorf, café de Spartel-
vijver, BosCafé Krek wak wou, gemeenschapshuis de Schakel, eetcafé 
‘t Dörp en eetcafé Den Hoek hebben vorig jaar al de handen ineen ge-
slagen en gaan dit evenement voortaan als de Mierdse horeca ieder jaar 
organiseren.  Zonder twijfel word ook deze editie weer een gezellige 
sfeervolle middag met veel komisch toneel, muziek en entertainment. 
Enkele acts hebben zich vorig jaar al aangemeld en willen graag  het 
publiek weer komen vermaken. Voor dit jaar zijn nog enkele acts, sket-
ches of medleys van groepjes of personen welkom. Deze kunnen zich 
aanmelden via Jos Jansen. Tel. 06-14383982 of mail naar jos-
bram@upcmail.nl  
 

 Oud izjer“ 

  

mailto:deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
mailto:josbram@upcmail.nl
mailto:josbram@upcmail.nl


Zomeravondconcert muziekvereniging Sirena 

Tot het laatste moment was het wikken en wegen. Gaan we buiten of 
binnen spelen? Het werd buiten en hoe fijn was het om voor zoveel pu-
bliek te spelen en hoe fijn was het dat het na meer dan 2 jaar weer 
kon. Volgend jaar zorgen we zeker voor meer stoelen.   
Onze jeugd trapte het concert af. Brit, Jurre, Marijn, Sjors, Julian en Siem 
speelden onder leiding van dirigente Angela Aarts hun ingestudeerde 
muziekstukken. Het ging heel erg goed, zeker als je weet dat deze leer-
lingen in februari pas zijn gestart met slagwerk-lessen.   
Hierna was het de beurt aan de drumband onder leiding van Johan van 
Otterdijk. Het publiek genoot zichtbaar van een verrassend, afwisselend 
en toegankelijk programma. De harmonie onder leiding van Harold 
Lenssen sloot het programma af met een eveneens toegankelijk, luchtig 
repertoire.   
Tussen de verschillende optredens door nam onze voorzitter, Karlijn van 
Hoof, de microfoon om Nico Verspaandonk en Erik Jongen in het zon-
netje te zetten, voor hun tomeloze inzet voor de vereniging.   
De vele aanwezigen en alle leden van de vereniging genoten van een 
ouderwets leuk zomeravondconcert. Bedankt dat je er was! En noteer 
alvast 4 en 5 november in je agenda! Want dan is ons Promsconcert! 
Meer hierover volgt later, maar het beloofd nu al een mooi spektakel te 
worden.   
Bestuur en leden muziekvereniging Sirena  
Via Grensdorpen.nl/sirena zijn er een aantal foto’s te zien van het zo-
meravondconcert. 

 
  Garage sale. 
Op 4 september is er weer een garage sale. Dit jaar houden we het voor 
de 10e jaar en daarvoor hebben wij een ballonnen clown ingehuurd die 
door de straten loopt. Inschrijfkosten € 2 
Opgeven kan je bij: Jeannine Daniels-Oosterlaak : 0652322023 
Jeanne Oosterlaak : 013-5092265 
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