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Jaarboek Hooge Mierde 2021 

De voorbereidingen voor het Jaarboek Hooge Mierde 2021 zijn weer op-
gestart. De redactie probeert hiermee elk jaar een goed beeld te geven 
van belangrijke gebeurtenissen in ons dorp. Om daarbij zeker niets te 
vergeten, doen we een oproep aan alle verenigingen (buurtverenigin-
gen, sportverenigingen, koren etc.) om speciale activiteiten of gebeurte-
nissen aan ons door te geven. 
Om het boek vooral ook luchtig te houden willen we iedereen vragen om 
andere zaken die een plekje in het Jaarboek verdienen aan ons door te 
geven (bijv. voorvallen die bijzonder grappig zijn, voorvallen waarbij vre-
selijk is geblunderd of een bijzondere foto van Hoogemierdse mensen 
of de omgeving enz.)  Dus denk je iets te hebben, aarzel niet, maar geef 
het door aan iemand van de redactie of stuur een e-mail naar  
jaaroverzichthm@outlook.com .  
 
Redactie Jaarboek Hooge Mierde 
Jeroen van den Borne  
Jan van Gisbergen 
Huub Joosten 
Henk Wissink 
Jeanne Verstijnen 

Jantje Beton Collecte van 7 t/m 12 maart 

Van maandag 7 t/m zaterdag 12 maart is de Jantje Beton Collecte. Dan 
gaan ruim 40.000 vrijwilligers langs de deuren om geld op te halen zodat 
meer kinderen meer kunnen spelen. Bovendien gaat 50% van de op-
brengsten in Hooge Mierde en Hulsel naar Jeugdvakantiewerk 

 

 Oud izjer“ 
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Beste K.B.O. leden.  Op dinsdag 22 maart 2022 om 
13.30 uur houden wij onze jaarvergadering met aan-
sluitend koffietafel in de Schakel. De kosten voor de 
koffietafel bedrag € 5,00 per persoon.  Informatie en 
opgeven voor 10 maart via de mail  
secretaris@kbohoogemierde.nl en telefonisch 013-

5091909. Check uw mail voor de agenda en nadere bijzonderheden. 
Het bestuur 
 
 
 
 

  

       

  
 

 

 
 
 

  

       

  

 
 

 
 

  

       
  

 

 
 

 
 

  

 

  

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

 Cosec beveiliging en telecommunicatie 

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

 
 

 Bert van den Hout 
 Technische werken 
 Kuilenrode 1 Hooge Mierde 
 Telefoon 013-5092459 
 

 Timmerbedrijf Meulenbroeks b.v 
Gevelbekleding, houtskeletbouw, prefab elementen, wanden en 
plafonds. Ook voor al uw trespa, alle kleuren leverbaar, eventueel 
op maat gezagen. Tel: 013- 5091013  
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