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C.V. De Haoiboerkes 
Beloofd is beloofd, wanneer de corona-maatregelen 
het toe zouden laten, zouden we gaan meebewegen 
met de mogelijkheden.  
Dus haal je carnavalsoutfit naar beneden, plan wat 
ruimte vrij in je agenda en geniet met ons mee van 

Carnaval 2022! 

 

Vrijdag 25 Feb 2022 - Prinsbekendmaking 
Wie wordt de prins van het Haoiboerenrijk? Wie zal hem bijstaan tijdens 
deze bijzonder carnaval? 
Onze Prins en Adjudant willen zo lang mogelijk van carnaval genieten, 
daarom zullen we hem al vroeg op de avond bekend maken. Zorg dat je 
zeker om 20.30 uur binnen bent! 
Daarna zullen we de carnaval gaan inzetten met DJ Christian en een 
surprise act 
Feestlocatie: de Schakel 
Aanvang: 20.00 uur 

 
 

Zaterdag 26 Feb 2022 – Carnaval better than ever  
met medewerking van Fantix – Happy ouwer – DJ Christian 
Feestlocatie: de Schakel  
Aanvang: 19.00 uur 
Kaarten €13.50. (Let op: Vol = Vol). Link voor het bestellen van kaarten 
wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld via onze online kanalen 

 
 

 Oud izjer“ 
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Zondag 27 Februari 2022 – Fotozoektocht met Car-
navalsbal  
Doe mee met onze leuke, carnavaleske fotozoektocht door het dorp. 
Zoek en puzzel mee, en misschien hebben jullie een ludieke manier om 
aan deze toch deel te nemen. Wij zijn benieuwd! 
Voor de winnende deelnemers hebben we uiteraard een prijs! 
Starten kan tussen 13.30 – 14.30 uur (geen inschrijving nodig) 
Feest/Start locatie: de Schakel 
Mocht je honger krijgen, vanaf ongeveer 17.00 uur Frietkar aanwezig 

 
 
 

Maandag 28 Februari 2022 
 

Seniorenochtend:  
Voor onze 55+-ers organiseren we onze jaarlijkse seniorenbrunch. Ge-
zellige carnavalssfeer, heerlijke brunch, loterij met leuke prijzen en op-
treden van Berry Knapen die een zijn nieuwe buut zal brengen!  
Dit alles voor €11,- (koffie en thee inclusief, overige consumpties voor 
eigen rekening)  
Aanmelden via: secretaris@kbohoogemierde.nl of bij Corrie van Doo-
ren-van Herpt, Zilverslag 5, 5095 BW Hooge Mierde, (Tel. 013-
5091909).   
Bij aanmelden graag vermelden: naam, aantal personen en emailadres 
(indien beschikbaar).  
(Betaling op de ochtend zelf). Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 25 Febru-
ari 23.11 uur. 
 
Aanvang: 10.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur) 
Feestlocatie: de Schakel. (LET OP: Dit is gewijzigd) 

 

Kroegentocht door Mierd 
We gaan gezellig van kroegje naar kroegje om te eindigen met feestje 
in de Schakel. 
Voor €29,- per volwassenen krijg je: een stempelkaart, 3 consumpties 
per locatie (Bijenkorf, Den Hoek en Schakel, dus in totaal 9 consump-
ties) en 3 hapjes!  
Onze jonge jeugd kan gratis deelnemen en krijgen hiervoor: onbeperkt 
ranja en 3 hapjes.  
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Maar vooral een super gezellige middag/avond voor jong en oud. 
 
Aanvang: 15.00 uur 
Start locatie: Café-zaal de Bijenkorf. 
Link voor het bestellen van kaarten wordt zo snel mogelijk beschikbaar 
gesteld via onze online kanalen. Let op: voor iedere deelnemer, dient 
een ticket gekocht te worden ook voor de kinderen! 
 

Dinsdag 1 Maart  – Kindermiddag en Afsluiting car-
naval 2022 
Leuke kindermiddag waar we gaan ontdekken aan de hand van leuke 
spelletjes, wie in het Haoiboerenrijk, de Alleskunner is (programma be-
kend van TV) 
We hebben dit jaar dus geen playbackshow (en geen jury), maar mocht 
je met een groepje toch een leuke act/playback hebben, dan mag je ons 
dat altijd laten weten via: info@haoiboerkes.nl 
(vermeld even jullie groepsnaam en namen en graag zelf even zorgen 
dat je de muziek bij hebt op een USB-stick) 
Na een leuke middag, gaan we vanaf ongeveer 18.00 uur afscheid ne-
men van onze Jeugdprins en Jeugdprinses, waarna ook onze Prins der 
Haoiboeren zal worden begraven. Zijn jullie erbij! 
Aanvang: 14.00 uur 
Feestlocatie: de Schakel. 

 
Wij hebben er al zin in! 
 
p.s. vergeet niet de Haoiboerenvlag buiten te hangen de ko-
mende dagen! 
 
 

  

       
  

 

 
 

  

 Loonbedrijf van Raak B.V. 
 De Luther 4 - 5095 AC  Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5091361 
 Fax 013-5092565 
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Katholieke Bond van Ouderen  
Beste leden, 
In maart beginnen we op maandag van 10.45 uur tot 
12.15 uur in de Schakel weer met ( stoel ) yogalessen. 
Bijgaand stelt Brenda Kox zich voor als yogadocent 
voor KBO-senioren 50+ 
Beste lezer/lezeres, 

Tijdens mijn yogalessen neem ik je mee naar wat er zich afspeelt binnen 
in je lijf. Even naar helemaal niks. Alleen jij, jouw adem en de ontspan-
nen bewegingen die je maakt. De Slim & Shape yoga die ik geef, maakt 
& houdt je fit, ontspannen en gezond. Ook mentaal. Voel je welkom! 
Graag tot dan, 
Brenda Kox 
Als je denkt dat dit of stoelyoga iets voor je is dan kun je je nog opgeven 
voor 27 februari door te mailen naar secretaris@kbohoogemierde.nl  te 
bellen naar 013-5091909. Ook niet KBO-leden zijn van  harte welkom. 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur K.B.O. 

 
 

  

       
  

 

 
 
 

  

       

  

 
 

 

 
 

  
       

  

 Cosec beveiliging en telecommunicatie 

Inbraak- brandmeldbeveiliging, camerabeveiliging, 
toegangscontrole en telefonie. 
Koningshoek 17 Lage Mierde Tel. : 013-5093013 

 

 

 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 

 V.O.F. Stukadoorsbedrijf v.d. Borne 
 Voor alle stukadoorswerkzaamheden 

  Kerkstraat 7, 5095 BB Hooge Mierde 
 Tel: 013-5096039 Fax: 013-5096048 
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