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Dorpsbelangen  
Nergens niks te doen, wandel ’s avonds naar het      
Myrthaplein en kom de kerststal bezichtigen. Hij staat 
er weer. Redactie de Klepper en bestuur van Dorpsbe-
langen wenst iedereen rustige maar fijne feestdagen. 

  Grensdorpen.nl 
Er is zo weinig te doen. Bijna alle verenigingen liggen stil, al helemaal 
geen evenementen, weinig mogelijkheden om andere mensen te ontmo-
eten. Dat wil Grensdorpen.nl een beetje proberen te compenseren met 
enkele leuke verhalen op onze website. Daarom verschijnen komend 
weekend enkele nieuwe rubrieken op Grensdorpen.nl: 
De Superlatieven.  
Inwoners van Hooge Mierde vertellen over bijzondere ervaringen in hun 
leven. Benieuwd wie de spits afbijt? Kijk dan komend weekend op 
Grensdorpen.nl. 
Welkom in de Buurt 
Nieuwe inwoners stellen zich kort voor. Wat doet die vrouw aan het 
begin van de straat voor werk? Wat zijn de hobby's van haar man? Waar 
komen zij eigenlijk vandaan en wat zoeken zij in Hooge Mierde? Of wat 
hebben zij er gevonden? 
Efkes Buurten mee... 
Een kort interview met een dorpsgenoot. Komend weekend is dat...? 
Hooge Mierde Historie 
Tot hoever gaat de geschiedenis van het dorp terug? Wat zijn de oudste 
feiten die in aktes vastgelegd zijn? Hoe komen we aan straatnamen als 
de Averbodelaan, Floreffestraat, Postelpad en Diederik van Altenas-
traat? 

 
 

 Oud izjer“ 
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  Gilde St. Joris ondersteunt JVW 
 
Jeugdvakantiewerk Hooge Mierde krijgt € 950,- van Gilde St. Joris. Dit 
bedrag is de opbrengst van de dorpsfietstocht die de schutters afgelo-
pen jaar georganiseerd hebben. 
 
Waarom? 
Veel mensen denken dat het woord 'schuttersgilde' afgeleid is van 
'schieten'. Maar dat is niet waar.  Het komt van 'beschutten', bescher-
men. Dat is in de middeleeuwen de oorspronkelijke taak van de Bra-
bantse gildes: de inwoners van het dorp beschermen tegen geboefte. 
Een soort burgerwacht dus, buurtpreventie avant la lettre. Al gauw ver-
valt die taak en krijgen de gildes meer een sportieve, ceremoniële en 
gezelligheidsfunctie. Het worden het broederschappen, waarbij inder-
daad het schieten, maar ook de Bourgondische aspecten van het leven 
letterlijk hoog in het vaandel staan. 
St. Joris Hooge Mierde heeft besloten om die oorspronkelijke taak van 
meer dan 500 jaar geleden weer op te pakken. Niet door te beschermen, 
maar door te ondersteunen, elk jaar een andere vereniging of organisa-
tie. 
 
Jeugdvakantiewerk 
Voor 2021 is de keuze gevallen op JVW, uit sympathie voor het werk 
van deze organisatie. JVW bezorgt de kinderen elk jaar een fantastische 
week, waar ze altijd lang naar uitkijken en nog lang van nagenieten. 
Bovendien gebruikt JVW daarvoor elk jaar het gildeterrein. Er is dus ook 
sprake van een vorm van onderlinge samenwerking. 
 
Activiteiten 
Voor deze ondersteuning organiseert St. Joris enkele dorpsactiviteiten. 
"Dat is afgelopen jaar niet meegevallen", zegt deken (bestuurslid) Annie 
Hermans. "De geplande dorpsbrunch kon vanwege corona niet door-
gaan. En de fietstocht is totaal in het water gevallen. De hele dag regen. 
Zelfs Max Verstappen heeft die zondag niet geracet [op Fran-
chorchamps]. Toch zijn er nog behoorlijk wat deelnemers geweest en 
heeft het nog aardig wat opgebracht." Mede dankzij hoofdsponsor 
Bouwbedrijf Gebr. van Gisbergen. Dit bedrijf heeft een royale bijdrage 
geschonken. Ook Keurslagerij Laureijs?? en Aannemersbedrijf J.A. van 
Gisbergen hebben deze fietstocht gesponsord. 
 
 



Overschot 
Gildebroeder Kees Hermans: "Het weer nodigde niet echt uit tot de bbq 
na afloop. Er is dus veel vlees over gebleven. Maar laat dat maar aan 
onze gildebroeders en -zusters zelf over! Daar weten ze wel raad mee." 
 
Overhandiging 
Hoofdman Jos Wouters van het gilde heeft de cheque van 950 euro 
overhandigd aan voorzitter Anke van den Borne van JVW. Het gilde is 
ervan overtuigd dat deze organisatie daar weer mooie dingen mee gaat 
doen voor de kinderen. 
Komend voorjaar besluit St. Joris welke Hooge Mierdse vereniging of 
organisatie zij in 2022 op deze manier in het zonnetje gaat zetten. 
 
 

  Beste buurtbewoners van Torenzicht 
Dit jaar hebben we geïnvesteerd in een kerstboom namens onze buurt-
vereniging Torenzicht. Deze is geplaatst op de hoek van de Kerkstraat 
en de Toon van de Bornestraat. We willen jullie vragen om mooie ver-
sieringen en/of kerstwensen aan te brengen. Vooral de kinderen kunnen 
dat vaak erg goed en mooi! Graag de versiering lamineren als deze van 
papier is en met behulp van een touwtje of dun staaldraadje de decoratie 
aan een van de grote staaldraden vastmaken.  
Wij zijn erg benieuwd naar het resultaat, doe je best!!  
Groetjes van het bestuur en vrijwilligers 

 

Dorpsraad Hooge Mierde  
De Dorpsraad Hooge Mierde is op zoek naar uitbreiding. 
Met name een secretaris. Uiteraard zijn meerdere perso-
nen welkom om de Dorpsraad mee te versterken. 
Graag aanmelden op secretaris@dorpsraadhooge-
mierde.nl 

 
 

  

       

  

 
 

 
 

 

 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 
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Oliebollenverkoop met Oudjaar bij Eetcafé ’t Dorp 
Even gezellig naar buiten, wat lekkers en een leuke babbel (op 1,5me-
ter afstand)… 
Op Oudejaarsdag kunt u wederom oliebollen, wafels en mini appelge-
bakjes bestellen bij Eetcafé ’t Dorp. Wegens de grote opkomst van vo-
rig jaar hebben we dit jaar groots ingekocht en de bakcapaciteit ver-
hoogd!  
Voor wachtende klanten is er gratis koffie en thee, terwijl de kinderen 
marshmallows kunnen roosteren. 
U kunt uw bestelling vooraf doorgeven door de bestellijst in te vullen en 
deze in te leveren of door te mailen. De bestellijst kunt u binnenkort in 
uw brievenbus verwachten 

 
 

  

       

  
 

 

 
 

  

       
  

 

 
 

  
       

  

 

 
 

 
 

  

       
  

 

 

 Cosec beveiliging en telecommunicatie 

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

 
 

 Installatiebedrijf Schoormans BV 

 Sanitair - verwarming - airco 
 't Bogtje 12 Hooge Mierde 
 Telefoon: 013-5091268 

 Café-Biljart-Zaal "De Bijenkorf" 
 Uw aangewezen adres voor bruiloften en partijen 
 Tot ziens bij fam. Meulenbroeks 
 Telefoon: 013-5091776 www.cafedebijenkorf.com 

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

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


