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Nieuwsbrief april 2014
Presentatie Archeologische vondsten op zaterdag 19 april.
We hebben eerder al melding gedaan van de vondst van archeologisch aardewerk in oktober 2012,
bij graafwerkzaamheden t.b.v. een nieuwe ligboxenstal op de Broekstraat.
Behalve enkele potten en kannen die in een redelijk staat verkeerden waren het fragmenten van
gebruiksvoorwerpen. In de grote hoeveel schervenmateriaal is zorgvuldig gezocht naar bij elkaar
passende stukken, waarna het gelijmd en bewerkt kon worden. Inmiddels is het aardewerk door een
expert van het Brabants archeologisch depot gedetermineerd en blijkt het in hoofdzaak om 16e eeuws
keuken-materiaal te gaan, met een uitwijking van enkele stukken uit de 14e en 15e eeuw. We kunnen
stellen dat we nu een prachtige collectie hebben die het waard is om te presenteren. Later in dit jaar
presenteren we de gehele collectie ook in het Oude Raadhuis. Maar omdat de nieuwe stal op 19 april
wordt opengesteld voor belangstellenden, zullen wij op de locatie van de vondst aanwezig zijn met een
selectie van het aardewerk. De openstelling is van 10.00 tot 16.00 uur op het adres Broekstraat 75.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotoavond in De Huijsakker Mierlo-Hout op 22 april
Onder de naam “Weer thuis in Mierlo-Hout” zal Heemkunde Kring Myerle op dinsdag 22 april a.s. een
PowerPoint fotopresentatie houden in de Huijsakker. De presentator en mede samensteller, Rinie
Weijts, zal samen met ons een wandeling door het verleden van zijn jeugd maken. Dit verleden speelde
zich af in Mierlo-Hout dat toen nog deel uitmaakte van Mierlo Dorp. In de presentatie zijn behalve
diverse boeiende verhalen en anekdotes ook veel meer dan honderd foto’s opgenomen, bij iedere foto
wordt tekst en uitleg gegeven. Veel personen, gebouwen en dorpsgezichten zullen de nostalgie en
herinneringen uit vervlogen jaren weer bij u oproepen.
Het beloofd een boeiende en zeer interessante avond te worden. De toegang is gratis maar vol is vol.
De fotoavond is het eerste zichtbare resultaat van het werk van de vele vrijwilligers van de
fotoherkenningsgroep uit Mierlo-Hout. Zij hebben op een enthousiaste wijze de historie, locatie en
namen van veel foto’s aangereikt. Zonder hen was deze avond niet mogelijk geweest.
De zaal in de Huijsakker, gevestigd aan de Hoofdstraat 133-A, (Rabo-gebouw) is open om 19.00 uur.
De presentatie begint om 19.30 uur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meiboom
De ringen van de Meiboom worden op 22 april versierd en op 24 april wordt de Meiboom opgezet.
Op Koningsdag zaterdag 26 april a.s. zullen we m.m.v. het jubilerende Rond de Toren het nieuwe schild
aan de Meiboom onthullen. Aanvang ± 9.50 uur op het Patronaatsplein. Zie ook de publicatie in o.a.
Rond de Toren en ’t Contact.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vooraankondiging lezing/presentatie “De Zwarte Ruiter” door Rinie Weijts op donderdag 12 juni in
Partycentrum Den Heuvel, aanvang 20.00 uur. De lezing is voor leden en belangstellende.
De in Mierlo-Hout wonende Hans Gruijters was een boef die toch alom sympathie wist te wekken en
ondanks zijn daden zelfs min of meer als volksheld werd gezien. Door zijn voorkeur voor zwart: haren,
kleding, hoed en zelfs zijn paard, kreeg hij de naam “De Zwarte Ruiter”.
Verder informatie hierover krijgt u nog in een Nieuwsbrief.

