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  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. 

 
 

Lerifas 
Nieuwjaarsreceptie Lerifas   
Woensdag 18 januari om 10.30u in Den Hoek. 
Onder het genot van iets lekkers proosten we op het 
nieuwe jaar. 
(Er zijn 2 consumpties voorzien vanuit Lerifas). 

Ben je er bij? 
Graag aanmelden voor 16 januari via bv.lerifas@gmail.com, een app 
naar 06-41616208 of een briefje in de bus bij Leendestraat 1a. 

  

 

 Oud izjer“ 
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Verrassingsmiddag voor de Zonnebloem afdeling 
Reusel – de Mierden. 
Op dinsdag 17 januari organiseert de Zonnebloem afdeling Reusel – de 
Mierden een verrassingsmiddag in “de Schakel” . Het wordt een middag 
met diverse vrijblijvende activiteiten, en natuurlijk wordt er ook goed voor 
de inwendige mens gezorgd. 
Aanvang 13.30 uur en rond de klok van 16:30 uur zullen we deze middag 
afsluiten. 
Het beloofd weer een fijne Zonnebloemmiddag te worden. 
Wilt u zich ook aanmelden bij de Zonnebloem als gast of vrijwilliger, dan 
kunt u vrijblijvend informeren bij: 
 
Voor meer informatie: Annemie van Limpt 
E-mail: annemievanlimpt@gmail.com 
 
 
 

Koor Ti Sento  jubileumconcert  zaterdag 21 jan. 
 
Op 21 januari geeft Ti Sento een jubileumconcert vanwege haar 7,5 jarig 
bestaan. U kunt  genieten van een selectie uit bekend repertoire aange-
vuld met nieuwe nummers onder begeleiding van het vaste combo.  
Ook zanggroep Nova zal een aantal nummers voor u opvoeren. Daar-
naast kunt u gaan genieten van een primeur; het eerste optreden van de 
nieuwe zanggroep Switch! In de pauze en na afloop zorgt de band Will-
ton in de foyer voor gezellige muzikale omlijsting.  
Reserveer snel uw plaatsen voor deze afwisselende muzikale avond! 
Stuur een mail aan zanggroeptisento@gmail.com o.v.v. naam en aantal 
plaatsen of bel met 06- 26230119 (tussen 18.00 en 20.00 uur). 
De entree bedraagt € 8, contant te voldoen aan de kassa. 
Het concert begint om 20.00 uur, de zaal gaat open om 19.30 uur. 
Wij hopen u op zaterdag 21 januari te mogen begroeten in gemeen-
schapshuis De Schakel  
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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 13 en 14 januari 
2023 op verzoek van velen nogmaals vertoond.   
De eerste keer is de film in 2010 vertoond, destijds nog in de oude Scha-
kel. 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 herin-
neringen 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 
13 en 14 januari 2023, telkens om 19:30 uur. 
Een ticket kost € 5,- en dat is inclusief een bakske koffie/thee met een 
kuukske bij binnenkomst. 
 

  Proficiat 

Via deze weg willen we Stan Hollebekkers feliciteren met het WE-
DEROM behalen van de titel "WINNAAR" van het Frans Peijs toernooi 
op 30 december 2022!!! 
Je blijft altijd onze held!!!" 
Gefeliciteerd van je teamgenoten van HMVV 3! 
 
 
 

  
       

  

 
 

 

 

     

  

  
  
       

  

 

 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 

 Warm aanbevolen bakkerij P. van de Voort. 
Voor brood, banket en fijne vleeswaren. Ook servicepunt van Post.NL. 
Openingstijden:  ma t/m vrij   wo  t/m vrijdag    zaterdag    Telefoon 
Hooge Mierde   8.30 -13.00u          8.00 – 14.00u 06-20418337 
Hapert   8.30 -18.00u                        8.00 – 16.00u 0497-338962 
Lage Mierde  8.30u-12.30u 13.30-18.00u 8.00 -- 16.00u.013-5091466  
 

 

 

 



Grensdorpen.nl  
Eén overzicht van alle evenementen 
Nieuw jaar, nieuwe evenementen. Het is handig om te zien 
wat verenigingen allemaal organiseren. Zo voorkomen we 
samen dat er meerdere evenementen tegelijkertijd georga-

niseerd worden. We vragen je de evenementen die verenigingen orga-
niseren ook op Grensdorpen te plaatsen. 
  
Hulp nodig? 
Vind je het lastig om een profiel aan te maken of weet je niet hoe je 
namens je vereniging een bericht of evenement aanmaakt? De buurt-
verbinders van Grensdorpen.nl kunnen je daarbij helpen. Neem gerust 
contact op. Je vindt meer informatie over ons via https://grensdor-
pen.nl/wie-zijn-wij. 
  
Nog even voor wie het niet weet. Grensdorpen.nl is een website voor 
alle inwoners van Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel. Een 
plek waar je informatie vindt over wat er te doen is in onze mooie dorpen 
en over verenigingen en organisaties. Het kan ook zijn dat je nog niet 
lang in ons dorp woont. Het platform kan je helpen om de buurt en het 
dorp beter te leren kennen. Neem maar eens een kijkje. 
  
  
Het is 2023  

Het begin van een jaar staat meestal ook in het teken van terugkijken op 
het afgelopen jaar. Wat vonden de bezoekers van Grensdorpen leuk? 
We hebben een Top tien 2022 samengesteld. Wil je een artikel nog een 
keer lezen ga dan naar Grensdorpen.nl. 

De Top Tien van 2022 

1. Mireille Meulenbroeks over restaurant De Bijenkorf in wording 
2. Frans van Dommelen, over het tv programma Jekels Jacht 
3. Beoogde beheerder De Schakel trekt zich terug 
4. Sjef van Gisbergen, De Gagel 
5. Piet Wissink, voorzitter van de Dorpsraad, over camping het 

Zwartven 
6. Te min voor Anja, behalve, …… 
7. Lenny van der Mierden 
8. De Superlatieven van Harrie Rossiau 
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9. Johan Luijten, elftalleider en verzorger van HMVV 1 
10. Janneke van den Borne - Mariën 

En nog meer statistieken over 2022 

• Aantal bezoekers afgelopen jaar: 22.278 
• Aantal paginabezoeken: 310.999 
• Aantal inwoners met een profiel: 570 
• Aantal pagina's (mini-websites): 166 
• Aantal berichten: 729 
• Aantal activiteiten: 374 

Wij vinden de resultaten fantastisch en hopelijk blijven we groeien en 
zorgt 2023 opnieuw voor verhalen, verbinding en ontmoeten. Mooi als je 
elkaar en de verenigingen in de dorpen steunt.  

We wensen je een mooi en gezond 2023. 

De buurtverbinders 

 

 

  

       
  

 

 
 

  Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg 
Alle ruimte voor troost 

Rondweg 26 | 5531 AJ  | Bladel | T. 0497-383193 | www.berkenloonen.nl 

Areven 4       | 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 | info@berkenloonen.nl 

 

 

 
 

  
       

 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  
 

 Loonbedrijf van Raak B.V. 
 De Luther 4 - 5095 AC  Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5091361 
 Fax 013-5092565 
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