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Jaarlijkse Foto avond
Op donderdagavond 11 december 2014 aanvang 20.00 uur, wordt in de zaal van Partycentrum Den
Heuvel, de jaarlijkse foto-en filmavond gehouden.
“Mierlo in de krant” is de titel van deze foto- en film avond die Rinie Weijts, organisator en
presentator van deze avond en de medewerkers uit de foto- en herkenningsgroep hebben
samengesteld. Het betreft een selectie uit het grote kranten- en knipselarchief van onze vereniging uit
de periode van ca. 1875 tot 1975. In een PowerPoint presentatie worden aan de hand van ca. 150
boeiende en interessante gebeurtenissen die in het verleden de ‘krant’ hebben gehaald, in beeld
gebracht.
Omdat het aanbod zo groot was zullen er deze keer geen bewegende filmbeelden worden vertoond.
Denk bij de presentatie aan trein- en verkeersongelukken, waar gebeurde verhalen over allerlei onderwerpen,

familieaangelegenheden, jubilea, verenigingsnieuws, kunst en nog veel meer. De samenstellers zijn er
van overtuigd dat u een avond zult beleven waarin u zich vaak zult herkennen.
De onderwerpen zijn zorgvuldig gekozen en zullen bij iedereen herinneringen van vroeger oproepen.
Bij iedere foto- of afbeelding zal er een toelichting worden gegeven. In de presentatie zal ook MierloHout aan bod komen. De zaal is open om 19.30 uur, zorg dat u er op tijd bij bent.
Een van de onderwerpen die in de presentatie aan de orde komt: het thuisslachten.

Piet Smeets als thuisslachter heeft zojuist een
varken ‘geleerd’

Expositie “s ’avonds voor het slapen gaan”
In de secretariskamer van het Oude Raadhuis, is vanaf zondag 30 november weer een nieuwe expositie
te zien. Het thema betreft de ontspanningen en inspanningen die in de periode vanaf de jaren “50
vooraf gingen aan het slaapgebeuren.
De ontspanningen bestonden in de vorm van spelletjes, het maken van puzzeltjes, bouwen met de
bouwdoos of meccano of spelend met de poppen, vaak allemaal samen rond de tafel. Voor de
kinderen het drinken van chocomel en voor de groten het kopje koffie met misschien nog een
speculaasje, het drinken van een borreltje, sigaartje en luisterend naar een hoorspel op de radio.
En dan voor de kleintjes nog het voorlezen van een verhaaltje vóór het slapengaan.
De inspanningen betroffen vooral het wassen: “persoonlijke verzorging”, het plassen en bidden en dan
naar bed, waarvan we u nog veel attributen kunnen laten zien.
De secretariskamer is uit de verzamelingen van leden van onze Heemkundekring weer geheel gevuld
met voorwerpen die ons herinneren aan die “goeie ouwe tijd”, de tijd zonder computer, tablet etc. en
nog maar heel weinig TV’s.
Behalve op zondag 30 november ook open op zondag 28 december en 18 januari van 14.00 tot 16.00
uur. En op de donderdagen 4 en 18 december en 8 en 15 januari van 20.00 tot 21.30 en op verzoek.

Rabo Clubkas Champagne
De recente Clubkasactie heeft voor onze vereniging 935 euro opgebracht, een formidabel bedrag dat
naar we mogen aannemen voor een niet onaanzienlijk deel danken aan onze leden.
Waarvoor wij een ieder hartelijk danken.
We hadden als doel een groot scherm voor onze foto-filmavonden, lezingen en presentaties.
We proberen momenteel om dit al gerealiseerd te krijgen voor 11 december, hopelijk gaat dat lukken.

Jaarprogramma
Dagexcursie
We werken momenteel hard aan het samenstellen van het Jaarprogramma.
De datum voor de jaarlijkse dagexcursie, in 2015 op zaterdag 30 mei naar België, hebben we nu al
vastgelegd. Zodat u, indien mogelijk, hier alvast rekening mee kunt houden met het plannen van uw
andere activiteiten.
Historische Quiz
In 2015 willen we ook weer graag een historische quiz organiseren, maar nu in het voorjaar.
Als voorlopige datum (hangt ook af van de mogelijkheid van zaalgebruik) hebben we zondag 19 april
als optie. Maar voor we dat definitief willen vastleggen en voorbereidingen gaan treffen, gaan we eerst
peilen of we voldoende teams bij elkaar kunnen krijgen.
Peil de interesse in uw familie, in vrienden of kennissenkring, vereniging etc. en laat het ons weten.

Krantenpuzzel
In de week vóór kerst verschijnt onze krantenpuzzel weer in de MooiMierlo krant.
Houd die in de gaten en puzzel met ons mee, de prijsuitreiking is op donderdagavond 22 januari.

