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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 en Jeanne Verstijnen 
 

  Hallo Carnavalsvierders, 

Na een geweldig gezellige en leuke carnaval zijn alle confetti en serpen-

tine’s weer opgeruimd. Het enige wat overblijft zijn een zestal jassen. 

Willen jullie eens op jullie kapstok kijken of je er een mist!! Ook is er een 

jas met de verkeerde maat meegenomen, graag omruilen! 

Ze hangen in de garderode van de Schakel. 

 

 Oud izjer“ 
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  Paasactie JVW  
Op zaterdag 26 maart komt de paashaas weer op bezoek in Hooge 
Mierde. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die samen met ons langs de 
deuren gaan. Opgeven kan bij Arianne Hermans (0683062665).  
Bestuur JVW 

 

  Jas verloren 

Tijdens carnaval, zaterdag 26 februari heeft iemand mijn jas meegeno-

men uit de Schakel. Betreft een Tenson heren ski jas, donker groen maat 

L. Er hing op het einde van de avond nog wel een zelfde jas maat XL. 

Hierin zitten een paar gebreide handschoenen. Deze jas hangt nu nog 

in de Schakel. Vermoedelijk gaat het hier om een vergissing. Als het U 

betreft, kunt U bij de Schakel de jassen weer terug ruilen, bedankt.

  Maurice Verhagen, tel 0645929382. 

 

  
       

  

 
 

 

 

 
 

  
       

  

 
 

 

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

 Heku kunststoffen b.v. 
 Voor al uw vacuüm vorm producten 
 Telefoon 013-5092400 
  www.heku.nl 
 


