Nieuwsbrief januari 2015

Presentatie- lezing: “De Archeologische geschiedenis van Mierlo-Hout ".
Door Theo de Jong, stadsarcheoloog van Helmond. Op dinsdag 3 februari, aanvang 20.00 uur.
In D’n Huijsakker, Rabo-gebouw aan de Hoofdstraat 133-A in Mierlo-Hout.
Op 1 januari 1968 werd Mierlo-Hout geannexeerd door Helmond en op 1 januari 1995 ook
Brandevoort. Al enkele jaren na de oprichting van Heemkundekring Myerle maakten archeologische
sporen en vondsten ons er alert op dat Mierlo-Dorp een rijke geschiedenis moest hebben gehad.
Niet alleen sinds de middeleeuwse periode maar ook al vele eeuwen daarvóór. Opgravingen (vooral
tussen 1990 en 2010) hebben dat ook bewezen. Maar het kon natuurlijk niet zo zijn dat die rijke
archeologische geschiedenis toevallig aan de grenzen van het huidige, gehalveerde Mierlo ophield.
De bevestiging daarvan werd duidelijk bij het bouwrijp maken van uitbreidingslocaties als Ashorst, de
Kroon, Hazenwinkel, Brandevoort etc. Dat valt nu natuurlijk Helmond toe, maar voor de Mierlonaren is
en blijft het toch ook hun verleden. In onze statuten staat letterlijk: Het werkgebied van de vereniging
omvat de burgerlijke gemeente Mierlo zoals deze begrensd is op een en dertig december negentien
honderd zeven en zestig. Dus ook Mierlo-Hout tot de annexatie.
Leden van onze werkgroep archeologie hebben in de loop der jaren wel de diverse opgravingen op
Mierlo-Hout gevolgd en soms ook hand en spandiensten verricht. Maar in het bestuur leefde al langer
de gedachte dat we niet alleen voor ons, maar voor alle belangstellende eens een samenvatting van
alle archeologische uitkomsten van het gebied op een rijtje wilden zien.
Theo de Jong, stadsarcheoloog van Helmond en als sinds jaren nauw betrokken bij de opgravingen in
Mierlo-Hout, Brandevoort (en Mierlo) is de aangewezen persoon om ons meer te vertellen.
Over de prehistorische begraafplaatsen uit de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd met de ronde
of rechthoekige greppels van de begraafplaatsen. Over de bewoningssporen van boerderijen,
voorraadschuurtjes en andere bouwsels. Hoe er werd gewoond en gewerkt en wat er werd verbouwd
op de akkers. Maar ook over de scherven en voorwerpen van Romeins aardewerk, glas en metaal.
Wij willen dat ook graag delen met de Mierlo-Houtenaren, Brandevoorders en met hen die deze pas
de laatste decennia als woonplaats hebben gekozen. Want wie wil er niet weten wat er zich mogelijk al
duizenden jaren geleden onder hun woonhuis of hun omgeving heeft afgespeeld.
Daarom hebben we graag gebruik gemaakt van het aanbod om de presentatie in D’n Huijsakker te
houden, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Wilt u wel naar de presentatie maar is het moeilijk om daar
om welke reden dan ook op eigen gelegenheid naar toe te gaan?
Laat het ons dan vóór 1 februari even weten: zie het logo voor het secretariaats- of E-mail adres of
maak gebruik van www.heemkundekringmyerle.nl/vraagform.html

