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Dorpsbelangen  
Wij zoeken nog een kerstboom om op het Myrthaplein 
te plaatsen naast de kerststal die vanaf half december 
weer te bezoeken is. Heeft U een boom staan die voor 
je tuin te groot is en die kan dienen bel even 06-
12927560 . 

 

 
Toneelvereniging Hooge Mierde voert op in januari 2023: 

  “MIDLIFECRISIS EN APPELTAART” 

Regie:Jan Smolders 
Het is weer een klucht zoals jullie dat van ons gewend zijn. 
Onze eerste opvoering is op woensdag 18 januari om 14 uur in de Scha-
kel voor de ouderen uit onze gemeente. 
Entree 5€, inclusief koffie/thee. Voor deze middag kan en hoeft men niet 
te reserveren!! De andere opvoeringen zijn op vrijdag 27 januari en za-
terdag 28 januari. Aanvang 20.00 uur. Entree 7.50 
Reserveren kan via onze website www.toneelhm.nl of tel. O6-58959930 
na 18.00 uur. 
 
 

  Oud papier ophalen 
Het is weer bijna de eerste zaterdag van de maand. Muziekvereniging 
Sirena haalt as zaterdag 3 december het oud papier op. Graag het pa-
pier aan de kant van de weg met de even huisnummers plaatsen.  

 
 

 Oud izjer“ 
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VDV 
Beste leden,  
Dinsdag 13 december om 18.30 uur gaan we genieten 
van een heerlijk kerstdiner bij Den Hoek, voor diegene 
die zich hebben opgegeven. Tot dan.  Het Bestuur 

 
  Kerstsfeer in Hooge Mierde 
 De Vroolycke Noot, Myrtha Musica, het Shantykoor, Nova en muziek-
vereniging Sirena zijn al flink aan het repeteren om 18 december voor 
jou een mooie muziekmiddag te verzorgen. De verenigingen laten alle-
maal hun eigen unieke geluid horen. Uiteraard hoort bij deze middag 
een heerlijke versnapering. De verenigingen zorgen voor krentenbrood 
en worstenbrood. De toegang is gratis maar wij waarderen een vrijwillige 
bijdrage. Deze vrijwillige bijdrage kunt u aan de kerstman geven die ook 
aanwezig is in De Schakel. Wij hebben er zin in en hopen samen met u 
in een gezellige kerstsfeer te belanden.   
Datum: 18 december 2021 
Aanvang: 13:30 u, de zaal is open vanaf 13:00 u 
Locatie: Gemeenschapshuis De Schakel  
 

 
  DDW KERSTACTIE 2022 
 
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse kerstactie. Dit jaar verkopen we wor-
stenbrood en krentenbrood. Tussen 6 en 15 december zullen onze leden 
bij u langskomen om uw bestelling op te nemen.  
De prijzen zijn als volgt:  
Worstenbrood: 10 stuks voor € 9,00 of 20 stuks voor € 17,00. 
Krentenbrood: voor € 7,00 
Het is mogelijk om via een QR-code te betalen.  
Mochten onze leden u niet thuis treffen dan zullen zij een bestellijst bij u 
in de brievenbus doen. Het is ook mogelijk om via Whatsapp uw bestel-
ling door te geven (06-46338184, Christel van Bakel). Wij hopen op een 
succesvolle actie.  
De bezorging vindt plaats op 23 of 24 december. 
 
  Bestuur DDW 

 


