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Toneelvereniging Hooge Mierde
is er klaar voor om het blijspel "Schoonouders" op te voeren.
Dit stuk wordt op vrijdag 17 + 24 en zaterdag 25 jan opgevoerd.
Entree: € 7.50
Reserveren: www.toneelhm.nl of tel. 06-22039686 na 18 uur.

Dorpsraad Hooge Mierde , aftreden voorzitter
Eind december jl. ben ik afgetreden als voorzitter van de
Dorpsraad van Hooge Mierde. Mijn leeftijd (78) en verschillende gezondheidsproblemen spelen bij dit besluit
een rol. Ik prijs mij gelukkig dat ik mij de afgelopen jaren
heb kunnen inzetten voor de bewoners van ons mooie
Hooge Mierde en daarbij ook vele aangename en leerzame contacten heb opgedaan.
Mijn taken worden overgenomen door Piet Wissink die, per 1 januari
2020, ook de nieuwe voorzitter van onze dorpsraad wordt.
Het ga u allen heel goed.
Rob van de Laar.

Bedankt
Ik wil jullie via deze weg, allemaal bedanken, voor het meedenken en
de tips die ik mocht ontvangen naar de zoektocht voor een betaalbare
woonplek. Dankzij jullie, is het voor mij , op korte termijn, mogelijk gemaakt. Om passende woonruimte te vinden. Nogmaals dank je wel.
Miranda Meulenbroeks

B(l)end-up: Blend meets De Helaasheid
Een bijzondere en bovenal gezellige muzikale ontmoeting tussen twee
bands die juist niet de gebaande paden bewandelen. Twee bands die
elkaar muzikaal aanvullen: De mooie liedjes van liefde, weemoed en
wanhoop van De Helaasheid naast de dansbare groovy-pop-funky-soul
sound van Blend. Met als belangrijkste gemene deler: Een fantastische blazerssectie die de pannen van het dak blaast!
De Helaasheid
Een bijzondere combi van 4 blazers, een pianist en een zanger die
vooral artiesten in hun repertoire hebben die óf al overleden zijn óf er
niet al te best aan toe zijn. Denk: Leonard Cohen, John Lennon, David
Bowie, Edith Piaf, Jacques Brel en Otis -die dood is- Redding. Gepassioneerde, tegendraadse muzikanten die hun herkenbare en intieme
nummers met humor weten te brengen.
Blend
De schat aan muzikale ervaring van deze 9-koppige band wordt gecompleteerd door de swingende blazerssectie als verborgen parel.
Hedendaagse hits en all time classics wisselen zich af, voorzien van
een nieuwe, interessante en niet alledaagse blend. Hits van o.a. Joe
Jackson, Simply Red, Jamiroquai, Ed Struijlaart & Adele zorgen voor
een dansbare mix die jong en oud in beweging brengt.
Een muzikale B(l)end-up die zorgt voor verbinding op het podium én
voor verbinding op de dansvloer en aan de bar. De opening van een
nieuw muzikaal jaar in De Schakel: Kom jij ook dansen, swingen of
gewoon stil genieten van een biertje en goede muziek? Be there!
De Schakel, Hooge Mierde
Vrijdagavond 31 januari, aanvang 20.30 u.
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