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Dorpsbelangen  

Openstelling van de Kruisbergkapel 22 mei 

Na 2 jaren stilte  kunnen we weer aankondigen dat op 
zondag 22 mei a.s. tussen 11.00 en 16.00 u de  open-

stelling van de Kruisbergkapel is , gelegen op de grens van Nederland 
en Belgie. 
Één keer  per jaar in de maand mei is de kapel toegankelijk en vindt er 
een Mariahulde plaats. Dit jaar  is de Mariaviering al om 11.00 u  onder 
muzikale begeleiding van zangkoor Ti Sento.  
U bent van harte welkom.  

 

Lerifas 
Beste Lerifas buurtleden,  
Op zondag 10 juli willen we jullie uitnodigen voor een 
gezellig buurtfeest. Vanaf 14 uur is iedereen welkom 
bij ‘t Schop (bij de Bijenkorf) voor een drankje en ook 
voor het eten (BBQ) wordt gezorgd! Vanwege de rus-

tige corona jaren die we achter de rug hebben is er dit jaar slechts een 
minimale eigen bijdrage nodig van €5 (en kinderen <12 jaar gratis).   
Meld je aan vóór 26 juni via bv.lerifas@gmail.com of 06-41616208. 
Graag vermelding van het aantal volwassenen+kinderen en eventuele 
allergieën of dieetwensen (bv vegetarisch).  
We hopen iedereen 10 juli te zien om eens lekker samen bij te kletsen.  
Bestuur Lerifas 

 

 Oud izjer“ 
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Garagesale en tweedehands fietsenmarkt in Lage 
Mierde 
 
Zondag 22 mei gonst Lage Mierde weer van de bedrijvigheid tijdens de 
jaarlijkse garagesale. Na twee jaren waarin het evenement vanwege co-
rona niet kon worden georganiseerd, is dat nu gelukkig weer mogelijk. 
Door het hele dorp stallen inwoners tussen 10.00 en 16.00 uur hun koop-
waar uit bij garages, tuinen en opritten. 
De deelnemers zijn herkenbaar aan blauw-witte ballonnen die ze voor 
aan de straat zullen ophangen. Op deze locaties zijn ook plattegronden 
beschikbaar waarop is aangegeven waar de andere deelnemende 
adressen in het dorp zich bevinden. 
 
Naast de garagesale wordt ook de traditionele tweedehands fietsen-
markt weer gehouden. Deze is van 10.00 tot 13.00 uur. Locatie daarvoor 
is het schoolplein van de basisschool aan de Broekkant. Als je op zoek 
bent naar een gebruikte fiets (van mountainbike tot ‘stapfiets’) dan ben 
je daar aan het juiste adres. 
 
De organisatie van deze twee evenementen is in handen van korfbalclub 
DDW uit Hooge én Lage Mierde. Vorig jaar is de voormalige korfbalclub 
SDO ’99 uit Lage Mierde een samenwerking aangegaan met DDW uit 
Hooge Mierde. Hierdoor is een sterke korfbalclub ontstaan op de funda-
menten van beide hiervoor genoemde verenigingen. Vanwege de lan-
delijke bekendheid binnen het dameskorfbal is ervoor gekozen om de 
naam DDW aan te houden. Bij de club krijgen de leden uit beide dorpen 
de kans om zich te ontwikkelen en te korfballen op het eigen niveau, van 
recreatief tot de landelijke competitie. 
Dus: kom zondag 22 mei naar Lage Mierde en sla je slag. Er is voor 
ieder wat wils. 

 

   Oppas gezocht 
Ben of ken jij  een betrouwbaar en betrokken persoon, die in samen-
spraak met ons, flexibel  en voor een langere periode vanuit zijn of haar 
eigen woning (vooral overdag) op onze zoon van 1 jaar wil passen? Dan 
komen we graag vrijblijvend in contact.  
 
hansenheleen@outlook.com 
Hans Hesselmans 06-12524854, Heleen Hesselmans 06-15570275  
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Prijsvraag naam Nieuwbouwplan Leendestraat 

Tijdens de inwonersavond van de Dorpsraad (donderdag 19 mei) is er 
door Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen een toelichting gegeven op het 
nieuwbouwplan aan de Leendestraat.  
De inwoners van Hooge Mierde mogen meedenken over een mooie, 
passende naam voor het project. De inzender van de winnende naam 
krijgt als prijs een volledig verzorgd culinair 3-gangen diner voor 4 per-
sonen bij restaurant De Bijenkorf. 
Wil je meedoen? Stuur je inzending dan vóór 10 juni naar info@gisber-
gen.nl o.v.v. Prijsvraag Leendestraat. 
 
 

 Wandel-3-daagse Hooge Mierde 
Terug van weggeweest! Korfbalvereniging DDW organiseert dit jaar voor 
de 10e keer de wandel-3-daagse in Hooge Mierde.  
Dit zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 juni 2022. Je kunt kiezen om per 
dag 5 of 10 km te lopen via een toeristische route door het dorp en 
omgeving. De start zal dagelijks plaatsvinden tussen 18:00 uur en 19:30 
uur, vanaf sportpark de Leeuwerik.  
Op vrijdag 17 juni zal er een feestelijke intocht plaatsvinden, waarbij de 
deelnemers onder muzikale begeleiding om 20.00 uur van het Myr-
thaplein naar het sportpark zullen lopen, toeschouwers zijn hierbij van 
harte welkom!  
Vanwege deze intocht zijn de starttijden op vrijdag aangepast: de 10 km 
kan starten vanaf 17.30 uur, de 5 km kan starten vanaf 18.30 uur, zodat 
alle lopers om 20.00 uur aanwezig zullen zijn op het Myrthaplein.  
Het startgeld bedraagt 6,00 euro voor drie dagen of 2,50 euro per dag. 
Het is ook mogelijk om één of twee dagen mee te lopen. Kinderen onder 
de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene (18+) 
deelnemen. Tijdens het lopen adviseren wij het dragen van een fluores-
cerend hesje.  
Wij hopen ook dit jaar op een grote opkomst. Dus zorg dat je erbij bent!  
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De Schakel 
Aan alle inwoners van Hooge Mierde, 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de al-
gemene jaarvergadering van Stichting De Schakel 
Hooge Mierde, welke zal worden gehouden op don-
derdag 2 juni 2022. 
Aanvang 20.00 uur. 

AGENDA 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 2019. 
3. Jaarcijfers 2020/2021 
4. Mededelingen 
5. Rondvraag 

6.  Sluiting 
Bestuur Stichting De Schakel Hooge Mierde 

 
 

Zanggroep NOVA presenteert nieuwe revue:  
'NIGHT OF THE STARS' 

 
In het weekend van 27, 28 en 29 mei zal zanggroep NOVA weer een 
fantastische show vol zang, dans en entertainment opvoeren in De 
Schakel te Hooge Mierde. De show getiteld 'NOVA: Night of the stars' 
staat volledig in het teken van de grootste supersterren en zit vol be-
kende nummers van artiesten als Queen, Michael Jackson, ABBA, Bløf, 
Coldplay en meer. De nummers zijn in een uniek Nova-jasje gestoken 
en worden muzikaal begeleid door een fantastische live band. Kortom: 
een show voor jong en oud die je zeker niet wilt missen!  
Voorprogramma en aanvang 
Op zondag (13:30 uur) zal de band Vernice in het voorprogramma van 
de show verzorgen met hun prachtige meerstemmige, akoestische mu-
ziek. 
De aanvang van de shows is op vrijdag en zaterdag 20:00 uur en op 
zondag spelen we een matineevoorstelling om 14:00 uur. Kaartjes zijn 
te reserveren via WhatsApp (06-29750509) of mail (reserveren@nova-
music.nl). Wij hopen jullie te zien bij een van onze shows en we kijken 
ernaar uit om jullie na lange tijd weer te mogen voorzien van een avondje 
livemuziek! 
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