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Dorpsrand  
Familiedag  
Op zondag 26 juni hebben wij weer een gezellige dag 
voor heel de familie gepland. Rond 13.00 uur beginnen 
we met een fietstocht. Voor koffie, thee en ranja onder-

weg wordt gezorgd. Aansluitend willen we op het Trefpunt onder genot 
van een drankje en een lekkere BBQ nog gezellig samen zijn. Aan ver-
tier voor de kinderen is natuurlijk ook weer gedacht.  
Geen tijd of zin om te fietsen maar wil je wel gezellig met ons BBQ’en 
en een drankje komen nuttigen? Dat kan natuurlijk ook. Meld je aan en 
je bent welkom vanaf 16.00 uur bij het trefpuntje. 
Wij vragen een eigen bijdrage van € 12,50 per persoon. Kinderen van 4 
t/m 12 jaar € 7,50 per persoon. De bijdrage kunt u contant of met een 
QR-code voldoen op 26 juni. 
Opgeven graag voor 16 juni bij Marga Schellekens, 013-5091805, met 
vermelding van het aantal volwassenen en kinderen of via email naar 
dorpsrandhm@gmail.com  
Wij hopen op een grote opkomst en mooi weer!  
Leden van de Dorpsrand die dit soort berichten graag per email ontvan-
gen, kunnen hun      e-mail adres doorgeven via een mailtje naar dorps-
randhm@gmail.com 
 

  Bloemverkoop DDW 
Op maandag 20 juni vanaf 18 uur komen onze leden weer bij u langs 
voor onze jaarlijkse bloemenverkoop. Met deze actie hopen wij onze kas 
weer wat te kunnen spekken. U kunt zowel contant als met een Q-code 
betalen.  Alvast dank voor uw steun!  
  Bestuur korfbalvereniging DDW 
 
 

 

 Oud izjer“ 
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St. Joris Gilde  
Drakendoder 
Samen met je kameraden of vriendinnen een gipsen 
draak tot gruis schieten, een gezellige BBQ en een lek-
ker potje bier of andere drank. Dat zijn de ingrediënten 
van de Drakendoder, het openingsfestijn van de 
Hooge Mierdse kermis op de zaterdagavond. 

Met een groepje van ongeveer vijf mensen (clubgenoten, familie, buren, 
vrienden, collega’s) ga je met een kruisboog een draak kapot schieten. 
Een bijzonder leuk klusje. Bij zowat elk raak schot dwarrelen er brokstuk-
ken naar beneden. Degene die het laatste stuk naar beneden haalt, mag 
door naar de finaleronde. En de winnaar daarvan is dé Drakendoder. 
Ondertussen ligt lekker vlees te garen en staat het bier koud. Bour-
gondisch Brabant in optima forma. Laat dat maar aan de guld over! 
Waar en wanneer? Op het gildeterrein, kermiszaterdag 2 juli, vanaf 4 
uur. Een uurtje of wat later aansluiten kan ook. 
Het kost € 25,- per persoon, all inclusive: schieten, zoveel eten als je 
wilt, zoveel drinken als je wilt. 
Graag zo snel mogelijk aanmelden, uiterlijk op maandag 27 juni, op 06 
8259 9922. Alle deelnemers moeten wel 18 zijn. 
Alleen, of met een kleiner groepje? Geen probleem, er zijn er vast meer, 
maken we een gelegenheidsteam van. Wees welkom! 
 
 

  Wandel-3-daagse Hooge Mierde 
Korfbalvereniging DDW organiseert dit jaar voor de 10e keer de wandel-
3-daagse in Hooge Mierde. Dit zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 juni 
2022. Je kunt kiezen om per dag 5 of 10 km te lopen. De start zal dage-
lijks plaatsvinden tussen 18:00 en 19:30 uur, vanaf sportpark de Leeu-
werik. Vanwege een feestelijke intocht zijn de starttijden op vrijdag 17 
juni aangepast: de 10 km kan starten vanaf 17.30 uur, de 5 km kan star-
ten vanaf 18.30 uur, zodat alle lopers om 20.00 uur aanwezig zullen zijn 
op het Myrthaplein.  
Het startgeld bedraagt 6,00 euro voor drie dagen of 2,50 euro per dag. 
Naast contant afrekenen kunt u dit jaar ook via een QR-code met uw 
smartphone betalen. We hopen ook dit jaar op een grote opkomst. Dus 
zorg dat je erbij bent!  

  


