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Dorpsbelangen  
Heeft U de kerststal al gezien op het Myrthaplein? Deze 
is vanaf nu weer te bezoeken. 
De redactie van de Klepper en stichting Dorpsbelan-
gen Hooge Mierde wenst iedereen gezellige feestda-
gen. 

Volgende week is er geen Klepper. De volgende Klepper is in week 1 
van het nieuwe jaar.  Kopij aanleveren voor woensdag 4 jan 18.00u 
 
 

  Nieuwjaarsconcert Sirena 
Op zondag 8 januari 2023 is het eindelijk weer zover: het Nieuwjaars-
concert van Muziekvereniging Sirena. De muzikanten van Sirena zijn na 
de zeer succesvolle en drukbezochte Promsconcerten van begin no-
vember meteen aan de slag gegaan om een feestelijk programma in te 
studeren waarmee het nieuwe jaar 2023 muzikaal ingeluid kan worden. 
Tijdens dit concert zullen de verschillende geledingen van zich laten ho-
ren: eerst de jeugdige slagwerkers van de jeugddrumband o.l.v. Angela 
Aarts, daarna de drumband o.l.v. Johan van Otterdijk en tot slot het har-
monieorkest o.l.v. Harold Lenssen. Een bijzonder onderdeel van het 
concert is een werk voor dwarsfluit en orkest waarin de solopartij met 
verve vertolkt wordt door Nimke Nijhoff-Verhees.  En voor het echte 
nieuwjaarsgevoel mag een Weense wals natuurlijk ook niet ontbreken 
op het programma! 
Het concert vindt plaats in Café Restaurant De Bijenkorf, Myrthaplein 8 
en de aanvang is om 11:00u. 
  

 Oud izjer“ 
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Woensdag 28 december organiseert Stichting Dorpsbelangen voor alle 

kinderen 
van de basisschool in Hooge Mierde een 

 

GRANDIOZE FILMMIDDAG 
In De Schakel 

 
Van 13:00-14:45u voor groep 1 t/m 4 
Van 15:00-16:30u voor groep 5 t/m 8 

 
Wil je verzekerd zijn van een gezellige middag kom dan met je  

vriendjes/vriendinnetjes naar De Schakel. 
 

In de pauze hebben wij voor iedereen nog een traktatie! 
 

De middag is gratis en er is toezicht aanwezig in De Schakel. 
 

Stichting Dorpsbelangen 

 
 

 
 

  
       

  

 

 

 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 


