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Intocht Sinterklaas 2022 

Op zondag 20 november zal Sinterklaas weer in 
Hooge Mierde arriveren. 
Om 10.30 uur vertrekken Drumband en Harmo-
nie Sirena vanaf het Myrthaplein om samen met 

alle kinderen, (basisschoolleeftijd) hun ouders en andere belangstellen-
den, Sinterklaas feestelijk af te halen in de St. Cornelisstraat. Daarna 
gaan we via de Leendestraat, de Averbodelaan, de Rispenstraat en de 
Schoolstraat naar De Schakel, waar we een gezellige ochtend hebben 
met Sinterklaas. Bij slecht weer komt de Sint rechtstreeks naar De Scha-
kel, ouders en kinderen worden daar dan ook verwacht. Het belooft weer 
een super gezellige ochtend te worden, met een dansoptreden speciaal 
voor Sinterklaas. 
Zet deze datum alvast in je agenda. 

  
 

  Oud ijzer 
Zaterdag 12 november a.s. haalt landelijke Rijvereniging “’De Mierden’” 
weer oud ijzer op. We beginnen om 10 uur met ophalen. Wilt U het ijzer 
zelf aan de weg leggen . Het is verstandig om het oud ijzer zaterdagoch-
tend aan de weg te leggen ivm andere kapers op de kust.  
Vriendelijk verzoeken wij U om geen koelkasten, diepvriezen, wasma-
chines of drogers in te leveren, dit behoort niet meer tot oud ijzer! Voor 
zwaar ijzer  kunt U bellen naar A.Smolders tel.5091529. Tevens kunt U 
het hele jaar door oud ijzer inleveren bij A. Smolders  Hoolstraat 3 
 
     
  

 Oud izjer“ 
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A.M.V.V. 
Beste leden van AMVV 
Op 10 november hebben we een spellenavond die  
begint om 20.00 u in de Schakel. 

 

 
 

  Prinsbekendmaking 2023 
De start van ons 55-jarig jubileum, zorg dat je erbij bent!  

Op zaterdag 19 november is het weer tijd voor onze jaarlijkse Prinsbe-
kendmaking. 
Op die avond zullen we te weten komen, wie de taak over zal gaan ne-
men van Oud-prins Voets I, Adjudant Thom, Jeugdprins Ties & Jeugd-
prinses Lot. Dit jaar zal het anders zijn dan andere jaren. 
 
De avond zal beginnen met de bekendmaking van de Jeugdprins & 
Jeugdprinses 2023. Nadat zij hun eerste feestje hebben gevierd gaan 
we door met de volgende bekendmaking: wie wordt de nieuwe Prins(es) 
der Haoiboeren 2023 en wie zal zijn/haar Adjudant(e) zijn? 
 
Daarna kan het feest helemaal losbarsten met niemand minder dan Je-
roen van Zelst. De kersverse Prins(es) met zijn gevolg zal er een onge-
looflijk mooi feest van maken. 
 
Dus zorg dat je erbij bent. 
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: MFA de Schakel. Entree: gratis 
 

 
 

  
       

  

 

 

 Café - Restaurant de Bijenkorf  
Geniet op ons terras van een lekker kopje koffie of een heerlijke 
lunch. In het  restaurant serveren wij zowel à la carte gerechten 
als een culinair 3-, 4- of 5- gangen verrassingsmenu.  
013-5091776 / www.cafedebijenkorf.com /  info@cafedebijenkorf.com 



 Boekenruilpunt: Voor elk wat wils  
In het boekenruilpunt in de Schakel staan veel goede boeken op je te 

wachten. De spelregels zijn simpel. Je mag per keer maximaal 2 boeken 

meenemen, en na lezing weer in leveren. Kom eens kijken in boeken-

ruilpunt, je zult zien wat de uitgebreide collectie voor elk wat wils biedt.  

Wij beschikken ook over een aantal Groot letter Type boeken. Je kunt 

er terecht als de Schakel open is.  

Mocht je boeken hebben die recent en in goede staat zijn, dan kan het 

boekenruilpunt ze gebruiken, om zicht te houden op de samenstelling 

van de collectie, en het reguleren van het aanbod, graag eerst contact 

opnemen met Annie  0135091443    of  Liesbeth  0135092216  

 
 

  
 
 

  

       

  
 

 

    

 
 

  
       

  
 

 

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

 Loonbedrijf van Raak B.V. 
 De Luther 4 - 5095 AC  Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5091361 
 Fax 013-5092565 



(advertentie) 

   

Kom jij bij ons werken?  
Wij zijn op zoek naar een jonge dame of jonge heer die ons team wil 
komen versterken. Lekker dicht bij huis en uren zelf in te delen binnen 
kantooruren.  
Wie zijn wij?  
Wij zijn een groothandel in kadoverpakkingen die hoofdzakelijk ver-
koopt via onze webshop. Ons magazijn is in Lage Mierde. Van daar uit 
wordt alles verstuurd naar onze klanten.  
Wat vragen wij?  

• Een vlotte dame of heer die van aanpakken weet.  
• Minimaal 3 uur per week, wanneer mag je zelf bepalen mits het 

tussen 8.00 en 17.00 uur is op werkdagen van maandag tot en 
met vrijdag.  

• Je moet het niet erg vinden om alleen te werken •  Je leeftijd is 
tussen de ca. 15 en  19 jaar.  

Wat moet je doen?  

• uitpakken van binnengekomen goederen  
• op maat snijden (met een machine) en ompakken van b.v. 

vloeipapier   
• magazijn op orde houden  
• bestellingen mee verzamelen  

Wat bieden wij?  

• Een marktconform salaris  
• Kleine werkkring  
• Flexibele werkdagen en -uren             Lijkt het je wat? Kom dan 

eens vrijblijvend kijken!  Of bel:    013-5914371  

Of mail: info@kadopapier.net  


