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St. Joris Gilde  
Drakendoder 
Op kermiszaterdag organiseert gilde St. Joris Hooge 
Mierde een leuk evenement. Met een kruisboog mag 
je een draak aan stukken schieten. En tussendoor kun 
je lekker genieten van een uitstekende BBQ en gezel-
lig de kermis indrinken. 

Echt iets voor jou en jouw vriendengroep of buurt of familie. Toch? Wees 
welkom! 
Het schieten is niet moeilijk (het doelwit is groot genoeg), wel heel leuk 
om te doen. Geeft jouw schot de genadeklap? Of haal je zoveel 
brokstukken naar beneden dat je degene na je een open kans aanbiedt? 
Waar en wanneer: Op het gildeterrein, zaterdag 2 juli vanaf 16:00 uur. 
Kosten: € 25,-- pp, all-in: volop eten, volop drinken, én schieten. 
Aanmelden: tot maandag 27 juni op 06 8259 9922. Om mee te schieten 
moet je wel 18 zijn. 

 

  Terug van weggeweest! 
Na twee jaar afwezigheid zal dit jaar de enveloppenkraam van de KPJ 
weer op het kermisplein te vinden zijn. We hebben vele sponsoren be-
reid gevonden om ons te voorzien van prachtige prijzen en waardebon-
nen. Verder maak je ook kans op onze twee kermisknallers namelijk 4 
entreetickets voor de Efteling en een boombox! 
Dus voor iedereen die KPJ een warm hart toedraagt en mooie prijzen 
wil winnen, kom gezellig bij ons enveloppen trekken! 
 
Kpj Hooge Mierde bedankt al haar sponsoren!!! 

 

  

 Oud izjer“ 
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  HERINNERING  
INFORMATIEAVOND NIEUWBOUW LEENDESTRAAT 
Tot 1 juli kunt u zich nog opgeven voor de informatieavond. 
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 infor-
matieavond op  

WOENSDAG 6 JULI OM 19.00 UUR IN DE SCHAKEL  

U kunt zich voor deze avond aanmelden via info@gisbergen.nl 
 
 

Nico Verspaandonk benoemd tot erelid Sirena  
 
Op vrijdagavond 17 juni werd Nico Verspaandonk uit Hooge Mierde ver-
rast met een serenade van zijn eigen Muziekvereniging Sirena. In aan-
wezigheid van zijn familie, die in het diepste geheim uitgenodigd was 
voor deze speciale gebeurtenis, werd Nico benoemd tot erelid van Si-
rena vanwege zijn jarenlange trouwe lidmaatschap en zijn verdiensten 
voor de vereniging vanaf 1955 tot 2022. 
Tijdens de huldiging werden anekdotes opgehaald uit de 67-jarige mu-
zikale loopbaan van Nico, van de uitwisselingen met Ravels-Eel waarbij 
zeker ook de verbroedering tijdens de derde helft een grote rol speelde 
tot zijn bijdrage aan de “Tafel der Wijzen” waar elke week de repetitie 
wordt geëvalueerd. Ook werd Nico’s grote plichtsgetrouwheid benoemd: 
geen enkele andere muzikant heeft zo vaak 100% repetitiebezoek per 
jaar behaald als Nico. 
Na het uitreiken van de bijbehorende oorkonde was er tijd voor een ge-
zellig samenzijn van muzikanten en familie onder het genot van een 
drankje, en werd het kersverse erelid uiteraard van harte gefeliciteerd 
door de aanwezigen. 
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