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Nieuwjaarsconcert van Muziekvereniging
Sirena

Voor alle muziekliefhebbers uit Hooge Mierde en omstreken: het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van Muziekvereniging Sirena zal plaatsvinden
op zondag 13 januari 2019 om 11.00u. in cafe de Bijenkorf.

Katholieke Bond van Ouderen
Kaarten
Aanvang 13.30u.
Maandag 21 jan in de Schakel,
Maandag 28 jan in het Drieske
Maandag 4 feb in de Ster .

Vroolijcke Noot ,
Op 15 januari is er een optreden van de Vroolijcke Noot, op de Seniorenbeurs in Veldhoven. Vertrek 8:30u bij de Schakel. Terugreis om
16.00 u. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. Kosten 5 €. er zijn
ook nog enkele gratis Entree kaarten. Opgeven bij : het Bestuur, Best
KBO, Senioren 50 + .

Accordeontreffen,
Op 12 januari accordeontreffen ,aanvang 14.00u in de Schakel ,
Zaal open 13.15u Sluiting 17.00 u.

Katholieke Bond van Ouderen
Op 12 jan dansen in de Schakel,
Zaal open
19.15 u.
Sluiting
23.30 u.
entree
2€
muziek
DJ Pirke.

Heden en verleden, gezien door lenzen en penselen
Deze titel is gegeven aan een expositie van foto’s, schilderijen en tekeningen, die gehouden zal worden in MFA de Schakel op 1, 2 en 3
februari 2019. De tentoonstelling bestaat in wezen uit twee delen, een
deel foto’s en een deel schilder- en tekenwerken. Daar verwijst de titel
naar. De foto-expositie beslaat ruim 400 afbeeldingen. Uit de periode
1900-1980 zijn een aantal foto’s uit de collectie van de St. beeld- en
geluidmateriaal de Mierden geselecteerd. De onderwerpen zijn landschappen, dorpsgezichten en gebouwen uit de voormalige gemeente
Hoogeen
Lage
Mierde
en
Hulsel.
De fotografen Ivo Boerenkamp uit Lage Mierde, Geert-Jan Timmermans uit Hulsel en Rein Rovers uit Hooge Mierde hebben opnieuw
foto’s gemaakt van de gekozen plaatsen. Deze nieuwe afbeeldingen
worden naast de oorspronkelijke foto’s geplaatst. De expositie laat zien
hoe het was en hoe het nu is. Soms verrassend, soms herkenbaar,
soms
geeft
het
misschien
ook
stof
tot
nadenken.
De expositie van een twintigtal schilderijen en tekeningen is een collectie van werk van een vijftal kunstenaars uit het verleden zoals Joseph
Gindra (1862-1938) uit Bladel, Jan Kruysen (1874-1938) uit Oirschot,
Martin Roestenburg (1909-1966) uit Eindhoven en Arie Zwart (19031981). Laatst genoemde Hagenees, beter bekend als de rondtrekkende schilder, verruilde in 1933 zijn woonhuis voor een woonwagen
waarmee hij met zijn gezin naar Lage Mierde vertrok en daar fraaie
meesterwerken maakte van de kempische omgeving. Enkele jaren
later werd tijdens de trektocht de woonwagen nog eens ingeruild voor
een woonboot waar hij vanuit Zaltbommel vele tochten mee maakten.
Op de tentoonstelling is ook werk te zien van een viertal hedendaagse
schilders zoals Frans de Laat(Arendonk), Peter van den Borne(Vessem), Ed Verspaandonk(Bergeijk) en Gaby Pinxt uit Hooge
Mierde die nog steeds volop aan het werk zijn. De grote gemene deler
is dat ze allemaal uit de Kempen komen, zowel de Vlaamse als de Nederlandse. Bij de keuze van de te exposeren werken werden kwaliteitscriteria niet geschuwd. Al deze werken bestaan uit landschappen,
portretten en stillevens die qua gegeven dicht bij het thema van de
expositie staan. Zij geven het heden en verleden op zeer eigen wijze
gestalte.
Op zondagmiddag 3 februari zal het geheel muzikaal omlijst worden
door ‘Sakkerdju’, bestaande uit vijf muzikanten, waarvan één Jack
Swaanen is, geboren en getogen in Hooge Mierde. Zij maken aanstekelijke muziek die uitnodigt tot meedoen. Naast eigen nummers spelen
zij ook oude troubadourachtige nummers, traditionals of Ierse songs,

ballades, maar ook onvervalst Nederlands werk. Dit alles kunt u bewonderen in MFA de Schakel in Hooge Mierde op: vrijdagavond 1 februari van 20.00 tot 22.00 uur, zaterdag 2 februari van 10.00 tot 22.00
uur en zondag 3 februari van 10.00 tot 22.00 uur

Breng

eens

een

zonnetje….

Radio Kreek neemt je mee naar de muziek van vroegere tijden. Samen
genieten van gouwe ouwe Nederlandstalige nummers uit je jeugd. Je
kunt luisteren, gewoon meezingen en misschien ook wel een dansje
wagen. Niks moet, alles mag in een fijne sfeer van vroeger. De
Dorpskamer: Ontspanningsmiddag voor Senioren 31
januari
Gemeenschapshuis De Ster - Lage Mierde - 13.30 –16.00u.
Toneelvereniging Hooge Mierde presenteert dit jaar weer een blijspel:

'T IS "BINGO" OP DE CAMPING.
Jos: (Kees Hermans) en zijn vrouw Ina (Jolanda Jongen) hebben een
stacaravan gehuurd evenals Gemma (Liesbeth Wouters) en Hetty (Ria
Wissink). Wilfried (Peter van Gool) en zijn vrouw Janneke (Joke van
Gool) komen op bezoek bij Jos en Ina, en Gemma en Hetty krijgen
bezoek van Cor (Dré vd Borne) en Dienke (Nel Jansen). Met zo'n bezoek weet je zeker dat het "bingo" wordt op de camping. Wil je een
middag of avond lekker en onbezorgd lachen? Dan kan dat op woensdagmiddag 30 januari om 14.00 uur voor de ouderen uit onze gemeente. Entree 5€, inclusief koffie/thee. De andere opvoeringen zijn op vrijdag 8 februari, en op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari. Aanvang
steeds om 20.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro.
Reserveren kan via onze website: www.toneelhm.nl of tel.06-22039686
na 18.00 uur.

VDV-leden,
Op 15 januari komt de Club van ervaringsdeskundige
ons meer vertellen over dementie, depressie en Parkison.
Aanvang
20.00u.
in
De
Schakel.
Tot dan.
Het bestuur

“Dagbeleving de Kailakkers” zoekt vrijwilligers
In januari start Dagbeleving de Kailakkers in Hooge Mierde met de
dagbesteding voor ouderen. Tijdens de open dagen van woensdag 12
december en zondag 16 december jl. hebben wij veel mooie woorden
gehoord en complimenten gekregen met betrekking tot het initiatief.
Nog meer dan we voor ogen hadden, is er bij veel ouderen de behoefte
om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen, waarbij
ondersteuning aanwezig is voor hen die het nodig hebben.
Om een goede start te kunnen maken zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die zorgen voor het vervoer van de ouderen naar de dagbesteding en in de middag weer terug naar het thuisadres. Hiervoor ontvangt
u naast onze waardering natuurlijk ook een kilometervergoeding.
Mocht u hierin iets willen betekenen of heeft u hierover nog vragen,
neem dan contact op met Ine Wintermans: info@dagbeleving.nl of 0630042999. Zij staat u graag te woord om u duidelijkheid te geven wat
wij van u verwachten binnen de vervoersdienst van de dagbesteding of
ontvangt u graag als nieuwe vrijwilliger(ster).

Buurtbiljarten

Stand na 8e speelronde
AW Pnt
AW Pnt
1 Piekenhoek
8 486.6
9 Oosthoek B
8 412.2
2 Lerifas A
8 451.0
10 Dorpsrand B
8 411.7
3 Lerifas B
8 440.3
11 Oosthoek A
8 410.3
4 De Luther
8 436.0
12 Keldersooi B
8 408.1
5 Hooge Mierde
8 434.4
13 Torenzicht B
8 385.3
6 Dorpsrand C
8 431.9
14 Cornelisstraat B 8 385.2
7 Cornelisstraat A 8 422.6
15 Torenzicht A
8 374.6
8 Keldersooi A
8 414.8
16 Torenzicht C
8 329.2
Nieuw moyenne speler Jos Stokkermans van Lerifas na 8 wedstrijden: 52
caramboles.

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

www.zorgenwelzijnhoogemierde.nl
, www.vanenvoorelkaar.nl
info@zorgenwelzijnhoogemierde.nl,
Tel: 06-36293139 of 06-18059046

