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Jaarboek Hooge Mierde 2021 

De voorbereidingen voor het Jaarboek Hooge Mierde 
2021 zijn weer opgestart. De redactie probeert hiermee elk jaar een 
goed beeld te geven van belangrijke gebeurtenissen in ons dorp. Om 
daarbij zeker niets te vergeten, doen we een oproep aan alle verenigin-
gen (buurtverenigingen, sportverenigingen, koren etc.) om speciale ac-
tiviteiten of gebeurtenissen aan ons door te geven. 
Om het boek vooral ook luchtig te houden willen we iedereen vragen om 
andere zaken die een plekje in het Jaarboek verdienen aan ons door te 
geven (bijv. voorvallen die bijzonder grappig zijn, voorvallen waarbij vre-
selijk is geblunderd of een bijzondere foto van Hoogemierdse mensen 
of de omgeving enz.)  Dus denk je iets te hebben, aarzel niet, maar geef 
het door aan iemand van de redactie of stuur een e-mail naar jaarover-
zichthm@outlook.com .  
Redactie Jaarboek Hooge Mierde 
 

VDV, Beste VdV leden, 
Op dinsdag 8 maart gaan we, met ingedeelde auto's 
naar het keramiek atelier HalfOm van  Trudi van Loon. 
Deze is gevestigd in het Karel1fabriek aan de Turn-
houtseweg 22 ingang achterom. Opgeven voor 5 

maart bij het bestuur. 
 

Katholieke Bond van Ouderen  
Beste KBO leden, 
Op donderdag 3 maart is er weer een wandeltocht. 
Vertrek om 14.00 uur bij de Schakel. 
Bestuur KBO.  
Het kienen van dinsdag 1 maart kan helaas niet door-
gaan.  De Schakel zal wegens carnaval functioneren 

als feestpaleis maar op dinsdag 5 april bent u weer van harte welkom. 

 Oud izjer“ 
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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 

 
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.  
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) 
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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!  

 
 
  Wandeltocht en trailrun  
Op Zondag 6 maart organiseren  de hardlopers en wandelaars van De 
Dorpslopers een wandeltocht en trailrun door de mooie bosrijke omge-
ving van Hooge Mierde. Het doel is geld bijeen brengen voor het KWF. 
Iedereen heeft in de directe omgeving  wel eens met kanker te maken 
gehad. Dit is voor De Dorpslopers een extra motivatie om deel te nemen 
aan de Vrijthof challenge, waar een aantal wandelaars in 2 dagen 100 
kilometer gaan wandelen en de hardlopers dit in 1 dag in estafettevorm 
gaan volbrengen.  
Vrijwilligers van De Dorpslopers organiseren daarvoor een sponsorloop 
op 6 Maart om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF, omdat het 
onderzoek om kanker de wereld uit te helpen nog lang niet klaar is.  
Je kunt starten tussen 08.00 en 14.00 uur, bij de Spartelvijver aan de 
Weeldsedijk 1 in Hooge Mierde.  
Voor de natuurwandeling zijn de afstanden 5, 10 en 15 km en voor de 
trailrun kan er gekozen worden tussen 10, 15 en 25 km. Nieuw is dat we 
om 11 uur ook een speciaal startblok hebben voor Canicrossers. Er is 
ook een kleine markt, hier is iedereen welkom en kun je o.a. enveloppen 
trekken met mooie prijzen die door de lokale ondernemers belangeloos 
ter beschikking zijn gesteld. 
Voor aanmelden of meer informatie, mail naar leoavendonk@gmail.com 
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