DE KLEPPER

Oud izjer“

Uitgave van Stichting Dorpsbelangen Hooge Mierde
Redactie: De Luther 10
tel:06-12927560
e- mail: deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
Kopij voor:
Woensdag 18.00 u
Website :
www.dorpsbelangenhoogemierde.nl
Zie hier ook de
activiteitenagenda
Jaargang 38 nr 10 4 maart 2020

Vermist in concert;

een Interactieve

crimeparty van Sirena??
Complexer moet het niet worden. Het wordt
bloedserieus; crime in Mierd! En van het
publiek wordt een actieve inbreng verwacht
om de misdaad op te lossen.
Zorg dat je 27 maart om 20.00 uur in De
Schakel zit want dan begint de speurtocht
naar de dader.
Wie heeft ’t gedaan?

KPJ Hooge Mierde zoekt bestuursleden!
Hallo allemaal. Even voorstellen: met het bestuur van de KPJ organiseren wij ongeveer één keer per maand activiteiten voor de jeugd (ca. 12
tot 18 jaar) van Hooge Mierde. Bij succesvolle activiteiten gaan er zo’n
40 jongeren mee. Activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld bowlen, escape
room, zwemmen, paintball… ga zo maar door! Ook zijn we elk jaar te
vinden op de kermis met onze herkenbare enveloppenkraam. Omdat
een aantal huidige bestuursleden hebben aangegeven te willen gaan
stoppen, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Met het aantal
bestuursleden dat over zou blijven zonder nieuwe aanwas, komt het
voortbestaan van de KPJ in gevaar. Als we de lasten over meer
schouders kunnen verdelen, kan dat voorkomen worden! Ben je 16+
en heb je interesse, of zou je een keertje mee willen draaien om te
kijken of het iets voor je is, stuur dan een mailtje naar kpjhoogemierde@hotmail.com of neem contact op met bestuurslid Manon Lavrijsen
Tel: 0651406831

Film Hooge Mierde 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 13-14-15 maart voor de tweede keer vertoond.
De eerste keer is de film in 2010 vertoond, destijds nog in de oude
Schakel. 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 rondom de leestafel.
“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 herinneringen 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 maart, telkens om 19:30 uur. Het matinee is op zondag 15
maart om 13:30 uur.
Een ticket kost € 5,- en dat is inclusief een bakske koffie/thee met een
kuukske in de pauze.

Tennisclub Twisselt doet een oproep aan alle inwoners in en rond Lage Mierde, die van tennissen houden, om lid te worden. Want. . . . . :





bij ons kun je altijd lekker sportief bezig zijn want er is altijd wel
een baan vrij;
elke woensdagavond is er met de Twisselt leden, die mee willen doen, een husselavond. Wil je een andere avond tennissen,
dan kan dat natuurlijk ook;
wij doen mee aan de winter-dorpen-competitie waarbij we tegen
andere dorpen uit de Kempen spelen en daarna gezellig nog
even nakletsen;
wij organiseren op elke laatste zaterdagmiddag van de maand
een gezelligheidscompetitie voor de Twisselt leden en gaan
dan na de wedstrijden bij gelegenheid gezamenlijk eten in ons
clubgebouw.

Kortom, het is hartstikke gezellig bij onze tennisclub en wij zouden het
leuk vinden als er nog meer mensen lid worden. Misschien ben jij dat
wel! Dus. . . . . . , kom eens gezellig kijken bij Tennisclub Twisselt en
sla eens een balletje mee, je bent van harte welkom. Ben je van plan te
komen, of wil je meer weten over de mogelijkheden van lidmaatschap,
met de daarbij horende contributie, neem dan even contact op met
Josephine Lennarts (06-52392860), of mail naar tctwisselt@hotmail.nl

Wandel-3-daagse van D.D.W
De wandel-3-daagse van D.D.W. vindt dit jaar plaats op 12-13-14 juni
2019. Houd deze data vast vrij in je agenda. We zien jullie graag verschijnen!

Te huur
180 M2 bedrijfshal met goede voorzieningen,
Beschikbaar 1 April, inlichtingen Tel 0624431731.

COLLECTANTEN GEVRAAGD
Mijn naam is Els Huijbregts en coördineer dit jaar de collecte van
REUMA NEDERLAND. Ik ben nog op zoek naar enkele personen die
in de week van 16 t/m 21 maart 2020 zouden willen collecteren. Als
blijk van waardering is er een attentie voor de collectant. Voor meer
informatie en aanmelden kunt u me bereiken op het volgende nummer:
06-36181659 of 013-8440225
U kunt me evt. ook mailen: elsjehuijbregts@hotmail.com

Buurtvereniging De Dorpsrand
Tieneractiviteit
Op vrijdag 20 maart hebben we voor onze tieners
vanaf groep 8 tot 16 jaar weer een activiteit gepland.
We gaan een avondje zwemmen in het subtropisch
zwemparadijs van het Vennenbos. Voor een snoepje en drankje wordt
gezorgd. We vragen een eigen bijdrage van € 2,50. Ook mag je één
introducé meenemen. De eigen bijdrage voor de introducé is € 5,50.
We vertrekken met de auto om 17.30 uur vanaf de Zilverslag en we
verwachten rond 21.30 uur weer terug te zijn. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen moeten we een beroep doen op ouders om kinderen
weg te brengen en/of op te halen. Bij aanmelding graag aangeven of je
een ouder hebt die mee kan rijden. Graag opgeven voor 10 maart a.s.
bij Marga Schellekens, tel. 013-5091805 of via info@dorpsrand.nl
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