
 
Nieuwsbrief 1 april 2018 
 
Rabo Clubkas Campagne   
Onze leden, die ook lid zijn van de Rabobank krijgen begin april van de bank een kaart thuis met een 
code. Daarmee kan van 5 t/m 30 april weer worden gestemd om onze vereniging een mooi bedrag te 
bezorgen. Er kunnen 5 stemmen worden uitgebracht maar slechts 1 per vereniging.  
Vorig jaar hebben we met 2 zusterverenigingen uit dezelfde regio samen gewerkt om elkaar zoveel 
mogelijk stemmen te bezorgen en dat heeft gewerkt. Dit jaar willen we dat ook doen met IVN Mierlo. 
Wij hebben immers veel raakvlakken waarmee we elkaar kunnen ondersteunen, zoals de 
landschappelijke elementen. Of die op natuurlijk wijze of juist door mensen handen zijn gevormd, voor 
beiden moeten we ervoor zorgen dat ze in hun oorspronkelijk vorm behouden kunnen blijven of ze 
terug kunnen brengen. Dus hebt u nog stemmen over denk dan ook aan de Heemkundekringen “H.N. 
Ouwerling” Deurne en “De Vonder” Asten-Someren en IVN Mierlo. 
 
De Meiboom 
Op maandag 23 april worden de ringen weer versierd en op 25 april wordt de boom opgezet op het 
plein tussen patronaat en pastorie. Op Koningsdag zullen we samen met korfbalvereniging Midako het 
schild onthullen. 
 
Lezing Market Garden 
Op dinsdag 1 mei is in Denheuvel de lezing Market Garden, deze wordt op 8 mei in De Geseldonk in 
Mierlo-Hout herhaald. Meer bijzonderheden krijgt u in de volgende Nieuwsbrief. 
 
Tentoonstelling verzamelingen van onze leden 
De tentoonstelling met o.a. een uitgebreide verzameling over Ollie B. Bommel, hoedenspelden, 
drogisten-benodigdheden en speelkaarten is nog te bezoeken op de donderdagavond van 20.00 tot 
21.30 uur en op zondagmiddag 15 april van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Kerkenproject 
Op zondagmiddag 6 mei is de kerk en de toren weer open voor bezichtiging, met het thema:  
de Kruisweg staties 
Hopelijk zien we tijdens deze dag een wens van ons vervult. Begin 2009 zijn bij het archeologisch 
onderzoek van de laatste fase van de grondwerkzaamheden van Bethanië restanten van een 
Merovingisch graf gevonden. Van het graf en de begravene zelf restte niet meer dan enkele niet goed 
waarneembare verkleuringen o.a. van de houten kist waarin hij begraven was. Aan de hand van de 
grafvondsten weten we dat het hier een krijger betrof. Deze vondsten bestonden uit een aantal 
gecorrodeerde objecten. Na het nemen van röntgenfoto’s bleek het om een 8e eeuwse wapenuitrusting 
te gaan, bestaande uit een mes met restanten van een zwaardriemhouder en een sax (zwaard met één 
snijkant)  met enkele houtresten, het moet dus voorzien zijn geweest van een houten heft en schede. Al 
jaren proberen we deze voor een tentoonstelling naar Mierlo te halen. 
In de volgende Nieuwsbrief hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven.  
 
Wandelroutes 
Binnenkort maken we ook melding van nieuwe wandelroutes in Sang en Goorkens, waarvoor we bij de 
ontwikkeling betrokken zijn. 
 


