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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! 
  

 Oud izjer“ 
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 Zomeravondconcert van Sirena.  
Na twee jaar zonder publieke optredens gaat Muziekvereniging Sirena 
letterlijk en figuurlijk weer van zich laten horen! Op zondag 26 juni vormt 
het pleintje voor de kerk in Hooge Mierde weer het sfeervolle décor voor 
het zomeravondconcert van Sirena.  
In de coronaperiode hebben de slagwerkers o.l.v. Johan van Otterdijk 
en de blaasmuzikanten o.l.v. Harold Lenssen zeker niet stilgezeten, en 
ze kunnen niet wachten om het gevarieerde programma dat ze hebben 
ingestudeerd nu eindelijk voor live publiek uit te mogen voeren. Herken-
bare muziekstukken zoals de tunes van de televisieseries Derrick en 
Baantjer zullen de revue passeren. Ook zal alvast een tipje van de sluier 
worden opgelicht voor het promsconcert dat Sirena in november op de 
planning heeft staan, waarover later meer!  
De aanvang van het concert is om 18:00u. In geval van slecht weer 
wordt uitgeweken naar Gemeenschapshuis De Schakel aan de Stad 5 
in Hooge Mierde. Graag tot ziens bij Sirena! 

 

INFORMATIEAVOND NIEUWBOUW LEENDESTRAAT 
Tijdens deze avond laten we naast het beeld- kwaliteitsplan, het steden-
bouwkundig plan zien met de verkaveling en de mogelijke typen wonin-
gen. Samen met u als geïnteresseerden zullen wij inventariseren aan 
welke woningen het meest behoefte is en zullen dit meenemen in het 
plan.  Geïnteresseerden in een woning zijn van harte welkom op deze 
informatieavond op woensdag 6 juli om 19.00 uur in de Schakel. 
U kunt zich voor deze avond aanmelden via info@gisbergen.nl  
(Graag vóór 1 juli)  Wij hebben veel leuke en originele namen ontvangen 
naar aanleiding van de prijsvraag om een mooie en toepasselijke naam 
voor het project te bedenken. 
Samen met de gemeente gaan wij bepalen welke naam het beste past. 
De winnende naam zal bekend worden gemaakt tijdens deze avond.  
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