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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. 

  

 

  Hulp in de huishouding gezocht: 
Voor een dagdeel in de 14 dagen bij een nette alleenstaande man. Tij-
den in overleg. 06 15520480  in Lage Mierde 

 

 

 

  Beste toneelliefhebbers, 
As woensdag 18 januari gaat de toneelvoorstelling Midlifecrisis en Ap-

peltaart niet door ivm familieomstandigheden van een van de leden. 

We houden jullie op de hoogte hoe het verder gaat verlopen. 
Met vriendelijke groet, 
Toneelvereniging Hooge Mierde 
  

 Oud izjer“ 
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Fons Verspaandonk erelid muziekvereniging Sirena  
Tijdens het nieuwjaarsconcert van muziekvereniging Sirena is Fons Ver-
spaandonk benoemd tot erelid van de vereniging. Een titel die je niet 
zomaar krijgt. Daar moet je wel wat voor doen. En Fons heeft dat ge-
daan. Om te beginnen is Fons al meer dan 73 jaar lid van de vereniging 
en nog steeds actief. Daarnaast heeft Fons heel veel hand- en span-
diensten verleend. Tijdens de huldiging van Fons passeerden vele 
hoogtepunten uit de historie van Sirena nog eens de revue. Het verza-
melen van deze hoogtepunten was een inkoppertje geweest voor voor-
zitter Karlijn van Hoof. Fons had ze namelijk zelf nietsvermoedend een 
paar maanden geleden keurig opgesomd op een handgeschreven brief 
die hij bij de huldiging van zijn mede erelid Nico Verspaandonk had ge-
maakt voor Karlijn. Deze huldiging was een complete verrassing voor 
Fons en zijn vrouw Jo. De ‘toevallige’ aanwezigheid van de zonen 
maakte het feest voor Fons compleet. Na het uitreiken van de bijbeho-
rende oorkonde was er tijd voor een gezellig samenzijn van muzikanten 
en familie onder het genot van een drankje, en werd het kersverse erelid 
uiteraard van harte gefeliciteerd door de aanwezigen. Het bleef nog lang 
gezellig aan de tafel der wijzen. 

 

Vrouwenvereniging de verandering 
Beste VdV-leden, 
Op dinsdag 14 februari komt Remedica ons  het pro-
gramma “ Digitalisering van de zorg voor 55-plussers” 
presenteren. Aanvang 19.00 uur in de Schakel. Tot 
dan.  

Het Bestuur 
 

  

  



 
 

Buurtbiljarten 
Stand na  9e speelronde 

  AW Pnt    AW Pnt 

1 Keldersooi A 9 462.1  9 Piekenhoek 8 400.8 

2 Torenzicht A 9 449.3  10 Dorpsrand B 8 396.7 

3 De Luther B 9 439.6  11 Cornelisstraat B 8 392.3 

4 Oosthoek A 9 434.5  12 Cornelisstraat A 8 382.9 

5 Torenzicht C 9 426.6  13 Hooge Mierde 8 373.4 

6 Keldersooi B 9 424.3  14 Dorpsrand C 8 365.8 

7 Torenzicht B 8 414.6  15 Oosthoek B 8 358.4 

8 Lerifas B 8 401.0      
 

Meer informatie is te vinden op www.buurtbiljart.jouwweb.nl. 
 

 
 

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. 
 
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. 
 
 

  

       

  

 
 

 

 
 
 

  

       

  
 

 

 

  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 

 

 Café - Restaurant de Bijenkorf  
Geniet op ons terras van een lekker kopje koffie of een heerlijke 
lunch. In het  restaurant serveren wij zowel à la carte gerechten 
als een culinair 3-, 4- of 5- gangen verrassingsmenu.  
013-5091776 / www.cafedebijenkorf.com /  info@cafedebijenkorf.com 

 Heku kunststoffen b.v. 
 Voor al uw vacuüm vorm producten 
 Telefoon 013-5092400 
  www.heku.nl 
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