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Nieuwjaarsconcert muziekvereniging gecanceld 
Heel jammer, maar het nieuwjaarsconcert van muziekvereniging kan 
niet doorgaan. Zo gauw er meer bekend is, informeren we je 
via Grensdorpen.nl en de Klepper. 
Wij wensen je een gezond 2022. 
Bestuur en leden muziekvereniging Sirena 
 
 

 

Harmonie en Drumband 'Sirena' 
Denkt u zaterdag 8 januari a.s. aan de oud papier 
kliko!! Gaarne voor 9.00 uur aan de kant van de weg 
met de even huisnummers plaatsen. 

 

 
 
 
 

Verhalen zorgen voor verbinding 
De coronacrisis vraagt veel van ons. We hoopten natuurlijk 
op een heerlijke vakantie en feestdagen met familie en 
vrienden. Helaas zit er niets anders op dan de komende we-
ken onze contacten te beperken. Hoe kunnen we dan toch 

ontmoeten en verbinden?   
Het lezen van verhalen van dorpsgenoten helpt en daarom hebben we 
enkele nieuwe rubrieken op Grensdorpen.nl geplaatst:   
1. De Superlatieven van…. 

Op de pagina Superlatieven plaatsen we mini-interviews met inwo-
ners van Hooge Mierde. Op een luchtige manier. Het gaat om de 
meest bijzondere dingen die je ooit meegemaakt of ervaren hebt. 

 Oud izjer“ 

  

www.sirena 

hoogemierde.nl 

mailto:deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
https://grensdorpen.nl/pagina/sirena
https://grensdorpen.nl/
https://grensdorpen.nl/pagina/superlatieven-hooge-mierde


Jeroen van den Borne beet de spits af en de volgende verhalen 
staan al klaar. Benieuwd? Neem snel een kijkje op Grensdor-
pen.nl.   

2. Welkom in de buurt is de tweede rubriek. In deze rubriek stellen 
nieuwe inwoners zich voor. Het helpt hen om kennis te maken met 
de buurt en het dorp. We werken met een eenvoudig format. De 
nieuwkomers maken een verhaal met behulp van de volgende vra-
gen: 

De vragen 
1. Hoe heet je? 
2. Op welk adres ben je nu gaan wonen? 
3. Waar ben je geboren en opgegroeid? 
4. Wat doe of deed je voor werk? 
5. Wat zijn je hobby’s? 
6. Wat valt je het meest op aan Hooge Mierde? Of waarom ben je 

hier komen wonen? 
3. En nummer 3 is: Efkes Buurten mee...  

Een kort interview met een dorpsgenoot. Heb je het mooie verhaal 
van Ria Wissink al gelezen op Grensdorpen.nl? 

 
Ken je of ben je iemand die nog niet zo lang in Hooge Mierde woont? 
Heb je of ken je iemand met een bijzonder verhaal? Doe mee en stuur 
je verhaal naar grensdorpenhoogemierde@gmail.com.  
Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt. Wij gaan graag 
met je in gesprek. 
Wij wensen je gelukkige dagen, maak er wat van en let een beetje op 
elkaar.  
de buurtverbinders Hooge Mierde  
Jan van Gisbergen, Bets van den Hout en Toos van Gisbergen 
 
 

  

       

  
 

 
 

       

  

 Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV 
 Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-Utiliteitsbouw- 
 Machinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC 
 Hooge Mierde Tel:013-5091259  Fax:013-5092584 

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