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De Guld Fietstocht
Een mooi, leuk rondje, meest door de natuur, voor iedereen, met een
gezellige pauzeplaats waar eten en drinken te krijg is, absoluut coronaproof én… voor een goed doel: Jeugdvakantiewerk.
Zondag 27 september, starten tussen 10:00 en 14:00 uur. Afstanden:
zo’n 10, 20 of 40 km.
Doe mee! Heel Mierd op de fiets! En niet alleen Hooge Mierde. Ook
mensen uit andere dorpen zijn net zo welkom.
Volgende week meer informatie. Nu eerst de vraag: waar is de Guld in
godsnaam mee bezig? Eerst die Vakantiepuzzel en nu dit weer? Lees
daarvoor het artikel hieronder.

De fratsen van de Guld
Wat is een schuttersgilde? Nou, het woord zegt het al, toch? Die mensen schieten. Inderdaad, dat doen ze. Maar dat betekent het woord
niet. ‘Schutters’ komt van ‘beschutten’, beschermen. In de Middeleeuwen, als wij opgericht worden, is dát onze voornaamste taak: de inwoners van het dorp beschermen tegen geboefte en gespuis. Een soort
buurtpreventie-app, maar dan zónder I-phone en mét een kruisboog.
Ja, vandaag schieten we nog steeds. En we genieten van het bijbehorende bourgondische sfeertje, met lekker eten en op z’n tijd een pilsje
of een wijntje. Maar we willen daarnaast ook onze oorspronkelijke taak
weer een beetje oppakken. Niet door als een soort Rembrantse
Nachtwacht door het dorp te trekken. Niet door daadwerkelijk te beschermen. Dat is niet meer nodig (en met houten kruisbogen misschien
ook niet meer zo heel erg effectief, vrezen wij). Maar wat dan wel?
Door te ondersteunen. Wij willen elk jaar een Mierdse vereniging of
organisatie een hart onder de riem steken, in het zonnetje zetten. En
wat eurootjes toestoppen. Die halen we bijeen door enkele activiteiten
voor het dorp te organiseren.

Voor dit jaar hadden we gekozen voor een mega dorpsbrunch in de
openlucht. Aan lange tafels allemaal gezellig bij elkaar, bourgondisch
sfeertje er omheen. Plus een dorpsfietstocht. Met Jeugdvakantiewerk
als eerste beoogde goede doel.
En dan komt corona een bak roet in het eten gooien. Smaakt niet op
een boterham. En met 1,5 m tussenruimte verdwijnt er veel van de
bedoelde gezelligheid. Daar is een totaal andere activiteit, de Vakantiepuzzel, voor in de plaats gekomen. Gewoon voor de lol, zonder
winstoogmerk.
De fietstocht laten we wél doorgaan, aangepast aan de coronaregels.
Daarmee hopen we wél wat centjes voor JVW te verdienen. Volgend
jaar hoopt het gilde de dorpsbrunch alsnog te kunnen organiseren. Dan
gaan we wél met z’n allen aan tafel, toch? Ook dan is JVW ons beoogd
doel.

Garagesale zeer geslaagd
Dit jaar was een top jaar wat betreft deelnemers ,bijna 80 stuks , ook
bezoekers in overvloed. Er werd goed gehandeld en misschien ook wat
verdiend.
Er werd hier en daar wel geklaagd dat het te druk was , wij hebben
geprobeerd om dat zo goed mogelijk te regelen . Onze toezichthouder
heeft div personen aangesproken om toch vooral afstand te houden en
dat is hem redelijk gelukt.
Graag willen wij dat het komende jaar ook weer gezellig druk mag worden.

Vissers Mengvoeders
Verkoop diervoeders en kunstmest voor particulieren en agrariërs.
Kailakkers 2 B, Hooge Mierde. www.vissers-mengvoeders.nl
Open woensdag van 14.00-18.00u en zaterdag van 9.00- 13.00 u
..

agrariërs .
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Een glazenwasserij waar aandacht en kwaliteit nog écht
vanzelfsprekend is.
Www.berkjans.nl
info@berkjans.nl
0683379421

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

Aannemersbedrijf JA v Gisbergen BV
Nieuwbouw-Verbouw-Onderhoud-UtiliteitsbouwMachinale timmerwerken. De Luther 1-3 5095 AC
Hooge Mierde Tel:013-5091259 Fax:013-5092584

Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg
Alle ruimte voor troost
Areven 4
| 5521 BA | Eersel | F. 0497-385417 |
Rondweg 26 | 5531 AJ | Bladel | T. 0497-383193 |
www.berkenloonen.nl

