
 

Uitnodiging        nieuwsbrief september 2019 

U wordt uitgenodigd om de lezing en de opening van de tentoonstelling “Jongens en meisjes op de 
lagere school in Mierlo, een terugblik”  bij te wonen. 
De lezing wordt gehouden op dinsdag 1 oktober in Kindcentrum Puur Sang. 
De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 6 oktober in het Oude Raadhuis. 
 
In de lezing geeft Corry Bombeeck een toelichting op de geschiedenis van het lager onderwijs in 
Nederland en in Mierlo in het bijzonder. Daarnaast schetst Eveline van der Linden op basis van 
interviews met oud-leerlingen, oud-onderwijzer en oud-onderwijzeressen van de meisjesschool en 
van de jongensschool een beeld  van hun schoolervaringen in de periode 1940 tot 1974. De lezing is 
in Kindcentrum Puur Sang (voorheen Luciaschool) Haver 13 en begint om 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur.  
 
In de tentoonstelling tonen we naast oude klassenfoto’s en foto’s van verschillende activiteiten 
zoals de kindheidsoptocht, ook materiaal dat oud-leerlingen uit hun schooltijd bewaard hebben. 
Het gaat om zaken die illustratief zijn voor het toenmalige katholieke onderwijs aan meisjes en aan 
jongens. Ook lesmaterialen zoals oude schoolplaten ontbreken niet. Dan wordt er ook een korte 
toelichting gegeven op het ten toon gestelde materiaal. Opening om 14.00 uur in het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat 134.  
Zowel in de lezing als in de tentoonstelling maken we dankbaar gebruik van de informatie die u 
hebt gegeven en van de voorwerpen, foto’s  en documenten die u beschikbaar hebt gesteld. 
De tentoonstelling is verder nog te bezoeken op:  
Donderdag 10, 17, 24 en 31 oktober van 20.00 tot 21.00 uur,  
zaterdag 2 november van 14.30 tot 17.00 uur, 
zondag 13, 20 en 27 oktober van 14.00 tot 15.30 uur.  
We organiseren deze activiteit in het kader van de  
maand van de geschiedenis 2019 met als thema “Zij/Hij”.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Johannesschool         Luciaschool  
Zie voor meer informatie de website www.maandvandegeschiedenis.nl. 
      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gildelezing 
Voor woensdag 9 oktober was de lezing over het Mierlose Gilde St. Catharina en Barbara en het 
Gilde in het algemeen aangekondigd.  
Door omstandigheden kan deze niet doorgaan en zal worden doorgeschoven naar 2020.  

http://www.maandvandegeschiedenis.nl/

