Nieuwsbrief maart 2019

Tentoonstelling “Keramiek”

De opening van de tentoonstelling uit de verzameling van onze leden is open op zondag 7 april
van 14.00 tot 16.00 uur en op zondag 26 mei van 14.00 tot 16.00 uur.
Ook op de donderdagen 11 en 25 april en 16 en 23 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Op de donderdagen graag de ingang beneden achterom gebruiken.
Er is een heel bijzondere verzameling bijeengebracht. Het prachtige Rozenburg ( 1883-1916 ) en
Amphora (1908-1933) plateel aardewerk uit de verzameling van Jo Klink. Het is aardewerk van
Nederlandse bodem. Vele grote en kleine vazen, borden en siervoorwerpen beschilderd door o.a. de
plateelschilder Sam Schellink.
Podding en pudding, een mooie verzameling puddingvormen van Arna Lammers.
In voorgaande eeuwen sprak men niet over pudding maar van podding. Deze werd volgens oude
kookboeken gebakken of gekookt in een waterbad. Het gaat dan over een beslag van bloem, boter en
eieren en ook wel met brood of aardappelen. Dit werd in een vorm gedaan die werd besmeerd met
boter en bestrooid met fijn bestoten beschuit en urenlang tegen de kook aangebracht.
Wat nu pudding wordt genoemd heette toen gelei.
En er is mooi gebruiks serviesgoed te zien met bloem motieven van
Marianne Janssen. Deze verzameling is qua kleur een mooi uniform
geheel, echter bij nader inzien zit er toch verschil in de bloemmotieven
en vormen van het serviesgoed, een heel leuke verzameling. En er is een
vitrine met aardewerk waterkannen o.a. van Petrus Regout.

-------------------------------------------------------------------

Rabo Clubkas Campagne, stemmen van 4 t/m 30 april

Bent u lid van de Rabobank dan kunt u weer een stem uit brengen, samen kunnen we onze
vereniging weer aan een mooi geldbedrag helpen.
Er kunnen 5 stemmen worden uitgebracht maar slechts 1 per vereniging. Dus stemt u voor ons dan
zijn er nog 4 stemmen over om andere verengingen een stem te bezorgen. Dat kunnen Mierlose
verenigingen zijn, maar ook verenigingen uit de regio Peelland-Zuid. Andere Heemkundekringen,
of Mierlose verengingen waarmee we veel affiniteit hebben.
Op 22 mei is de bekendmaking van de uitslag in Mierlo
----------------------------------------------------------------

15 mei Voordracht Heksenvervolging en Heksenmonologen.

Op deze avond die wordt gehouden in de bibliotheek zal Rinie Weijts een voordracht houden over de
Heksenvervolging in Mierlo en regio en de toneelgroep : de Koffieleutjes zullen indrukwekkende
Heksenmonologen voor ons spelen. Nadere informatie volgt nog.

Bestuurswisseling

Tijdens de Jaarvergadering op 14 maart was Rinie Weijts aftredend
en niet herkiesbaar. Zijn plaats is ingenomen door
Eveline v.d. Linden die al een poosje meeliep in het bestuur.
Eveline welkom en Rinie heel hartelijk dank voor je inzet en het
vele goede dat je voor onze vereniging hebt verricht. Je bent wel
uit het bestuur maar zeker niet uit beeld, je blijft als altijd gewoon
een deel van onze vereniging. Ook aftredend en niet herkiesbaar
was onze voorzitter Theo de Groof. Hij heeft de voorzittershamer
overgedragen aan Hans Klink die eveneens al een tijdje mee draaide
in het bestuur. Hans, van harte welkom als onze nieuwe voorzitter.
Brabants Heem reikt op voordracht de zilveren draaginsigne uit als
onderscheiding voor hen die zeer verdienstelijk zijn of waren voor
een Heemkundekring. Rinie had die al in 2006 bij zijn afscheid als
Hans en Theo
voorzitter ontvangen, voor Theo heeft het bestuur die ook voor zijn
afscheid als voorzitter aangevraagd en die ook toegewezen gekregen. De regio coördinator van
Brabants Heem, Theo Cuijpers heeft die tijdens de Jaarvergadering uitgereikt. Theo proficiat en
bedankt, ook voor jou geldt niet uit het hart en niet uit het oog bij onze vereniging.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Meiboom

Op dinsdagmorgen 23 april worden de ringen weer versierd en op vrijdagmorgen 26 april wordt de boom
opgezet op het plein tussen patronaat en pastorie. Op Koningsdag zullen we samen met het jubilerende
mannenkoor het schild onthullen. Na de opmars van harmonie en gilden willen we dan om 10.00 uur
starten. We hopen velen van jullie daarbij te zien.

