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Bezoek op Hemelvaartsdag 29 mei de H. Luciakerk in Mierlo, van 12.00 tot 16.00 uur.
De Middeleeuwse kerktorenroute van Kerken in Peelland vind dit jaar voor de 3e keer plaats.
Mierlo neemt hieraan deel omdat de kerktoren van de H. Luciakerk die nog dateert uit 1496, nog
aanwezig is binnen de toren van de huidige 19e eeuwse kerk. Tot ± 1250 was het gebied rond de
kerk het centrum van Mierlo. Door diverse factoren is daarna wel het dorp maar niet de kerk
verplaatst, ook de 15e eeuwse kerk had al voorganger(s) op die locatie. De middeleeuwse toren van
de H. Luciakerk kan worden beklommen via de trap die gaat tot bovenaan de middeleeuwse klokken,
waarvan de oudste, de Mariaklok dateert van 1414. In de toren hangen prachtige foto’s van Gerard
Slegers, gemaakt tijdens de restauratie van de kerk. Ook de kerk zelf is te bezichtigen, waarbij wij uw
speciale aandacht vragen voor de onlangs gerestaureerde kruisweg van Frans van Beers. Voor
rondleiding in de kerk zijn er gidsjes op papier, maar ook mensen van HKMyerle kunnen u daarin
behulpzaam zijn. Een rondgang buiten de kerk is ook de moeite waard. Er zijn diverse werken van
architect J.H.H. van Groenendael -pastorie, patronaatsgebouw een gedeelte van de voorwand van
Hof van Bethanië- bewaard gebleven. Ook de Calvarieberg op de begraafplaats, opgetrokken uit
kunradersteen is van v. Groenendael. Op het plein achter de kerk staan twee kunstwerken van Johan
van Hoof: een bronzen beeld dat de mantelzorg voorstelt en een beeld van de H. Lucia in roestvrij
staal en baksteen. Verder zal door de Heemkundekring Myerle een kleine foto presentatie worden
getoond over deze 15e eeuwse kerk. Voor meer informatie, zie ook onze website onder: Actueel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag 12 juni Lezing/Presentatie “De Zwarte Ruiter” door Rinie Weijts.
In Partycentrum Den Heuvel, aanvang 20.00 uur.
De presentatie is voor leden en belangstellenden en wordt niet gepubliceerd, maar iedereen die
belangstelling heeft is van harte welkom.
De beroemdste ‘eerlijke boef’ in deze contreien was Hans Gruijters (1925 – 1980), alias de Zwarte
Ruiter. Wie was deze Zwarte Ruiter die wij vooral kennen omdat hij lange tijd op Mierlo-Hout
woonde en hij samen met zijn paard het Kersenoogstfeest extra glans gaf. Van geboorte was hij een
Beek en Donkenaar die na zijn huwelijk met een meisje uit Mierlo-Hout trouwde en daar ook ging
wonen. Hij hield zich bezig met smokkelarij, beschietingen, achtervolgingen en diefstal die steeds
openlijker de ongrijpbare bandiet uithing. Een boef die toch alom
sympathie wist te wekken en ondanks zijn daden zelfs min of meer
als volksheld werd gezien. Die buurtkinderen met zijn pistool liet
spelen en in zijn stamcafé rondjes weggaf, maar hij spaarde zijn
achterban en gedroeg zich hoffelijk en joviaal: een gentleman die
boven de massa uitstak. Zijn bijnaam ontleende hij aan zijn zwarte
haar en zijn voorliefde voor de kleur zwart. Tijdens de Mierlose
Kersenoptocht bereed hij eens een zwart paard en had een zwarte
leren jas en zwarte laarzen aan en een zwarte cowboyhoed op. Het
publiek schreeuwde: ‘De Zwarte Ruiter.’ Bij een gewapende overval
op het postkantoor in Ravenstein ging het mis, er werd geschoten
waarbij een dode viel. Hoewel hij zelf steeds heeft volgehouden dat
hij de beheerder van het postkantoor niet zelf had neergeschoten
werd hij hiervoor veroordeeld. De pers vroeg zich af of hij nou als
een ouderwetse boef of een moderne gangster gezien moest worden.

Het idee van een ouderwetse boef won het nadat hij uit de gevangenis wist te ontsnappen op de
meest ouderwetse manier: met behulp van een vijl en een touwladder. Hij werd gepakt en zat zijn
straf uit, na zijn vrijlating startte hij een eerzaam schoonmaakbedrijf. Dat hij met een knipoog naar
zijn oude stiel overleed, namelijk zittend op een paard en nauwelijks 55 jaar oud, vergrootte in elk
geval weer de sympathie voor hem, zodat mensen in Helmond en omstreken nog tijdenlang konden
menen dat er zoiets als een sociale boef bestond.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expositie “De Archeologische vondsten van Broekstraat 75”.
In de vorige nieuwsbrief kon u lezen over de presentatie die we gingen houden tijdens de open dag
bij de fam. v. Tilborg, Broekstraat 75. Het betrof de vondst van archeologisch aardewerk tijdens de
graafwerkzaamheden t.b.v. een nieuwe ligboxenstal. We waren blij met de gelegenheid om de
vondst op locatie te kunnen presenteren, want behalve de belangstelling voor het bedrijf van
genoemde familie is ook onze presentatie zeer succesvol geweest. We hebben daar een selectie
getoond van potten en kannen die na zorgvuldig wassen en zoeken van fragmenten in de grote
hoeveel schervenmateriaal weer bij elkaar konden worden gebracht. Vervolgens zijn ze gelijmd en
een aantal stukken gerestaureerd. Daarna is het 14e, 15e en 16e eeuwse aardewerk gedetermineerd
door deskundigen. Vanaf donderdagavond 19 juni exposeren we de totale vondst in het Oude
Raadhuis. De expositie die wordt aangevuld met foto’s en andere bijzonderheden die betrekking
hebben op de vondstomgeving en omstandigheden blijft 2-3 maanden te bezichtigen. Voorlopig is
dat op alle donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur en ook op verzoek. Er komen nog meer
openingstijden maar daarvoor hebben we momenteel nog geen schema voor handen. Zodra we dat
wel hebben wordt het ook gepubliceerd in de media en natuurlijk op de website.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expositie en lezingenreeks “Zonder boer geen voer”.
In het boerenbondsmuseum Pandelaar 106, 5421 NJ in Gemert is momenteel de expositie “Zonder
boer geen voer” te zien. Hierin wordt de geschiedenis en ontwikkeling geschetst van het wonen en
werken op het platteland. Daarnaast zijn er ook in het Boerenbondsmuseum nog een aantal lezingen
die betrekking hebben op dit onderwerp en die we u kunnen aanbevelen.
Maandag 30 juni 17.30 – 20.00 uur: Vondsten determinatie.
Vanaf 17.30 uur is er een mogelijkheid voor iedereen om archeologische of andere vondsten te laten
determineren door een aantal deskundigen.
Vanaf 20.00 uur de lezing “Bewoningsgeschiedenis en landbouw vanaf de late prehistorie tot de
middeleeuwen in Peelland” door archeoloog Henk Hiddink waarin de resultaten worden weer
gegeven van meerdere archeologische onderzoeken met de nadruk op het boerenbedrijf.
Maandag 25 augustus 20.00 uur “5000 jaar veehouderij in zuidoost Brabant”.
De Helmond archeoloog Theo de Jong, gespecialiseerd in onderzoek van dierlijk botmateriaal, verteld
over de domesticatie en introductie van (slacht)vee en pluimvee. In het tweede deel van de avond is
er een presentatie over diergeneeskunde in de voorbij eeuwen.
Maandag 29 september “Agrarisch gebruik en ontwikkeling van het landschap en boerenbedrijf”.
Hein Vera verteld over de ontwikkeling van het landschap in de periode 1200 - 1850:
In het tweede deel van de avond volgt: “Kapitaal of Boerenbonds, Heideontginning in de Brabantse
Peel 1850-1940. Paul Thissen verteld over de agrarische ontginning van de “woeste gronden” in de
Peel en andere heidegebieden in de regio vanaf 1850.
Maandag 27 oktober “De toekomst van land en tuinbouw in De Peel”. Hans Huijbers, voorzitter van
ZLTO, zal deze avond ingaan op de moderne agrarische bedrijfsvoering en op de ontwikkelingen die
daarin momenteel gaande zijn. Hoe zal de toekomst van de agrarische sector er uit zien.

