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Nieuwjaarsconcert Sirena
Op zondag 12 januari 2020 luidt Muziekvereniging Sirena het nieuwe
jaar muzikaal in met een feestelijk nieuwjaarsconcert waarin verschillende geledingen van zich zullen laten horen.
Het optreden van de drumband van Sirena zal in het teken staan van
hun concoursdeelname aan het eind van 2020. Onder leiding van Johan van Otterdijk zijn de slagwerkers hard aan het werk om de concoursstukken niet alleen technisch tot in perfectie in te studeren, maar
zeker ook om bij elk werk de juiste sfeer neer te zetten.
Het harmonieorkest onder leiding van Harold Lenssen zal goed in het
gehoor liggende concertwerken zoals "The Lord of the Rings" en
"Egyptischer Mars" ten gehore brengen, en voor het echte nieuwjaarsgevoel mag de "Tritsch Tratsch Polka" van Johann Strauss jr. uiteraard
ook niet ontbreken in het programma!
Een bijzonder onderdeel van het concert is een werk voor solo-klarinet
en orkest, waarbij de solist zich in steeds benardere omstandigheden
moet zien te redden. Benieuwd geworden wat die omstandigheden
zijn? Hint: het werk heeft de titel "Immer Kleiner"...
Het concert vindt plaats in De Bijenkorf, en de aanvang is om 11:00u.

Toneelvereniging Hooge Mierde
is er klaar voor om op woensdagmiddag15 januari om 14 uur het blijspel "Schoonouders" op te voeren.
Speciaal voor de senioren uit onze gemeente.
Entree: 5€ inclusief koffie/thee.
Hiervoor hoeft men niet te reserveren.
Dit stuk wordt ook op vrijdag 17 + 24 en zaterdag 25 jan opgevoerd.
Entree: € 7.50
Reserveren: www.toneelhm.nl of tel. 06-22039686 na 18 uur.

C.V. De Haoiboerkes
Allereerst wensen wij iedereen een gezond en
gelukkig 2020 toe. En als een geweldig
carnavalsfeest daar een bijdrage aan kan
leveren, dan komt het vast wel goed.
Vindt u het ook zo saai en kaal nu alle kerstbomen en –lichtjes verdwenen zijn? Daar is iets aan te doen, want heel veel mensen zijn in
het bezit van een vlag van het Haoiboerenrijk. Als u die gewoon buiten
hangt, desgewenst met nog wat extra carnavalsversiering, dan ziet het
straatbeeld er alweer een stuk vrolijker uit !!
Heb je geen Haoiboerkesvlag maar zou je die best wel een willen hebben? Dat kan, maar zo’n vlag is exclusief voor leden van de zgn. “Club
van Elf”. Dat zijn mensen die via automatische incasso een jaarlijkse
gift van € 11,- doen aan de carnavalsvereniging. Als je je daarvoor
aanmeldt, krijg je de vlag thuisbezorgt. Heb je interesse? Kijk dan op
onze site http://www.haoiboerkes.nl/Haoiboerkes/Club-van-11/.
Wij hopen binnenkort vele vlaggen te zien in het straatbeeld. Dat mag
gerust, want over 5 weken is het al Opwèrrumweekend !!
Voor het programma van carnaval kun je ook kijken op
www.haoiboerkes.nl.
Oh ja, en vraag alvast verlof aan. Regel oppas voor de kinderen, bedenk iets om mee te doen aan de optocht enz..

H.B.V. TAXANDRIËRS
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Taxandriers op 4
januari 2020 , zijn aan Sjef van de Voort 2 oorkonden
uitgereikt door de voorzitter. Voor zijn verdiensten tijdens zijn 25 jarig jubileum als bestuurslid van de
Taxandriers is aan Sjef de oorkonde van de Nederlandse Handboog
Bond uitgereikt. Tevens is aan Sjef de oorkonde uitgereikt naar aanleiding van zijn 50 jarig lidmaatschap van de Taxandriers en van de Nederlandse Handboog Bond. Hij heeft de jubileumspeld van de Nederlandse Handboog Bond van 50 jaar opgespeld gekregen voor zijn verdiensten. Het bestuur en alle leden van de Taxandriers feliciteren Sjef
voor dit heugelijke feit en bedanken
hem voor zijn verdiensten en wensen Sjef nog vele jaren toe voor zijn
activiteiten binnen onze vereniging.
Hooge

Mierd e

Basisschool De Akkerwinde goed voor ruim € 800
€ 829,25, dat heel mooie bedrag haalden de kinderen van basisschool
De Akkerwinde op de donderdag voor Kerstmis op voor Stichting Leergeld.

Fotomiddag Zonnebloemafdeling
Zonnebloemafdeling Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel willen een
middag organiseren om foto’s te bekijken , vanaf 1980. Deze foto’s
zijn gemaakt op activiteiten ,door de jaren heen. Omdat het ondertussen al een flinke voorraad is, willen we de gasten in de gelegenheid
stellen deze te bekijken en bij interesse mee naar huis te nemen.
Deze middag is gepland op woensdag 29 januari om 13.30 uur in de
Ster in Lage Mierde. Onder het genot van een kopje koffie/thee en iets
lekkers maken we er een gezellige middag van, de kosten zijn voor de
zonnebloem. Omdat we graag willen weten voor hoeveel mensen we
voor vervoer moeten zorgen graag even jezelf opgeven voor 25 januari bij Mieke Rijkers telefoon 509 1629. Tip: misschien is het slim om
een klein zaklampje mee te brengen, alle foto’s zijn niet allemaal even
scherp. Wij hopen op een grote opkomst!
Het Zonnebloemteam.

3 uurkes vurraf
Om een extra centje op te halen voor de carnavalswagen lanceert
Bouwclub de Beantjes 3 UURKES VURRAF! De Beantjes leveren dit
jaar de prins, adjudant en jeugdprins, een extra reden voor een verrekus feestje. 3 UURKES VURRAF vind plaats in de Beantjes-residentie
aan de Koestraat 11a op zaterdag 15 februari van 17.00 uur tot 20.00
uur (deur open om 16:30 uur). Alle Haoiboeren, Peperbussen, Narrendonkers en andere carnavalsgekken kunnen hier voorafgaand aan het
Opwèrrumweekend 3 uurkes komen ‘vûrgloeien’. Op het podium staan
topartiesten zoals Ferry van de Zaande, Fred van Boesschoten en onze eigen zanger Zjoske! Uiteraard komt iedereen in zijn mooiste carnavalsoutfit en we zetten het feestje na afloop met z’n allen voort bij het
Opwèrrumweekend in D’n Biekurf. De kosten voor 3 UURKES
VURRAF zijn € 11,- inclusief broodje hamburger van Prins Johnny en
consumptie. Gezelligheid gegarandeerd en je ondersteunt hiermee
tegelijkertijd Bouwclub de Beantjes. Kaarten zijn te bestellen op de
Facebook pagina van de ‘Prins der Haoiboeren’ of rechtstreeks bij de
leden van de Beantjes. Vergeet niet: Mee de koei en pérd op stal, verrekus carnaval!

Gezocht ,Goedkope woonruimte waar ik in kan wonen. Omdat mijn huidige woonruimte onderdeel is van een huis dat nu verkocht
is. Is het voor mij niet meer mogelijk, om deze woonruimte te huren. Ik
ben daarom opzoek naar ander, voor mij betaalbare, woonruimte. Het
liefst met eigen douche en toilet. In of in de omgeving van Hooge Mierde. Miranda Meulenbroeks 0616582223
Natuurloop voor Huntington
groot succes!
Een dikke vette duim omhoog aan de 450 deelnemers, alle sponsors en vrijwilligers die de Natuurloop voor Huntington tot zo'n groot succes
hebben gemaakt! Speciaal dank aan De Spartelvijver voor het sponsoren van de verse soep!! De gehele opbrengst
van €3200 gaat in zijn geheel naar Campagneteam Huntington.Bestuur
De Dorpslopers

Vrouwenvereniging de verandering
Beste VdV-leden,
Op dinsdag 14 januari komt fysiotherapeut Teun Castelijns ons meer vertellen over zijn vak. Aanvang
19.30 uur in De Schakel. Tot dan.
Het Bestuur.

Muziekvereniging

Sirena

Muziekvereniging Sirena staat al weer 115 jaar voor
een warme muzikale bijdrage in het mooie Hooge
Mierde dankzij haar eigen leden, de vrienden van
Sirena en natuurlijk alle inwoners. Wij willen u allen
danken voor uw steun en voor weer een jaar oud
papier
want
ook
daarmee
helpt
u
onze
vereniging.
Wij gaan ervoor om ook in 2020 weer van ons te laten horen en alle
mensen de kans te bieden om zelf een blaasinstrument of slagwerk te
beoefenen en samen mooie optredens te verzorgen. Zo zijn we
momenteel nog op zoek naar muzikanten op trombone, klarinet en
trompet. Namens het bestuur en de leden van muziekvereniging Sirena
wil ik u allen een goed, gezond en muzikaal Nieuwjaar toewensen.

Winterwandeling zondag 2 februari
Op zondag 2 februari organiseert Ti Sento voor de vierde maal een
winterwandeling. Er zijn twee mooie routes uitgezet (6,5 of 14 km) over
zowel verharde als onverharde wegen. Daarnaast is er voor de kinderen een speciale route van 4,5 km gemaakt. De routes leiden u door
landelijk gebied en prachtige natuur. Landgoed Culitsrode wordt opengesteld voor deze wandeling, een mooie gelegenheid om dit landgoed
eens te bewonderen. Ook aan de innerlijke mens is gedacht. Onderweg staat in Het Koetshuis van Academy Bartels iets hartigs voor u
klaar. Tevens kunt u daar gebruik maken van toiletvoorzieningen. Inschrijven kan tussen 8.45 uur en 11.00 uur bij De Spartelvijver,
Weeldsedijk 1 te Hooge Mierde. De kosten bedragen 4 euro p.p. voor
volwassenen
en
2
euro
p.p.
voor
kinderen.
Voor degenen die de route van 14 km wandelen, bestaat de mogelijkheid om voor 3 euro p.p. extra een verrassend lekkere amuse te nuttigen onderweg. Onder de deelnemers zal door onze sponsor ‘Voet en
Goed’ een paar mooie wandelschoenen verloot worden!
Wij hopen u op 2 februari te mogen begroeten. Graag tot dan!!!

Natuurloop voor Huntington groot succes!
Een dikke vette duim omhoog aan de 450 deelnemers, alle sponsors en vrijwilligers die de Natuurloop voor Huntington tot zo'n groot succes
hebben
gemaakt!
Speciaal dank aan De Spartelvijver voor het sponsoren van de verse soep!!
De gehele opbrengst van €3200 gaat in zijn geheel naar Campagneteam Huntington.
Bestuur De Dorpslopers

Start to Run bij De Dorpslopers
In 2020 zijn er bij de Dorpslopers weer diverse mogelijkheden om met hardlopen te starten.
Ben je een beginner, heb je al diverse keren
geprobeerd om te gaan lopen en het lukt steeds
net niet, dan is er op zondag 12 januari de mogelijkheid om met andere
lopers te starten. Dit gebeurt vanaf 9.00 uur bij de Spartelvijver in Hooge Mierde onder begeleiding van een professionele trainer.
Ben je al bezig met hardlopen of wandelen, maar je wilt meer informatie over trainingsmogelijkheden of je wilt graag gaan lopen/wandelen in
groepsverband? Ook dit is mogelijk bij de Spartelvijver. Elke zondag
wordt hier van 09.00 tot ongeveer 10.30 uur getraind in diverse groepen. Voor elke loper is er wel een passende groep.
Ook voor bootcampers heeft de Dorpslopers een training en wel op
zaterdagochtend om 07.30 uur en om 8.45 uur bij de Spartelvijver. Is
binnen in een sportschool zitten niks voor jou, maar wil je wel fit, sterk,
soepel, strak en in de buitenlucht in beweging zijn, kom dan naar onze
bootcamptraining. Deze training is ook voor beginners geschikt!
Heb je nog vragen, of wil je graag bij één van de bovenstaande trainingen aansluiten? Bel dan naar Leo v Avendonk 06 50515466 of kijk op
onze website www.dorpslopers.nl en meld je aan!
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