Foto‐ en Filmavond Heemkundekring Myerle
Foto’s en Film uit de oude trommel
dertiende jaargang 2013 Donderdag 12 december, aanvang 20:00 uur in Partycentrum Den Heuvel

Voor velen van ons zal het niet bekend zijn dat in de jaren 1945‐1950 een wekelijkse periodiek over
Mierlo is verschenen. Deze periodiek, ‘De Kersepit’ genoemd was een contactorgaan tussen de
Mierlose gemeenschap en alle uitgezonden Mierlose soldaten die in het Nederlandse leger de
vaderlandse belangen tussen 1945 en 1950 in Indonesië moesten verdedigen. De periodiek bevatte
zeer veel nieuwtjes. Berichten van overlijden, roddeltjes, dorpsnieuws, huwelijken, ongevallen,
verslagen van belangrijke vergaderingen en andere bijeenkomsten. Allerlei nieuws over de voetbalclub
en andere sport‐verenigingen, planologische ideeën etc. allemaal in‐ uit‐ en over Mierlo. Ook brieven
die de militairen weer naar Mierlo stuurden, zelfs van geliefden die berichten uitwisselden werden
daar deels in opgenomen zodat men van elkaars wel en wee op de hoogte bleef. Diverse bekende en
minder bekende Mierlonaren schreven er in: Pastoor en kapelaans, meester van Bussel over de
geschiedenis van Mierlo, ondernemers, voorzitters van verenigingen etc.
De periodiek ging iedere week naar Indië, elke soldaat uit Mierlo ‐ongeveer 65‐ kreeg een exemplaar
die allemaal waren voorzien van (echte) foto’s. In Mierlo konden de mensen zich abonneren op een
blaadje met of zonder foto.
De teksten zijn een prachtige bron van informatie en een tijdsbeeld van het Mierlo van net na de
oorlog. Echter niet alleen de geschreven informatie is voor ons anno 2013 erg interessant, het zijn
vooral de foto’s die er massaal werden meegestuurd. Foto’s van plekjes in Mierlo, van mensen,
gebouwen, straten, activiteiten etc. die ons over die naoorlogse periode vertellen. In de eerste jaren
stond bv. de kasteelpoort er nog, die zien we dus ook terug op de foto’s, evenals de twee
kasteelboerderijen.
Mevrouw Riek van de Kerkhof‐Huijbregts had de jaargangen van de
‘Kersenpit’ bewaard en heeft deze nu geschonken aan de
Heemkundekring. Rinie Weijts heeft hier een project van gemaakt
waarvan hij u het resultaat laat zien op deze avond. Ongeveer
150 foto’s heeft Rinie voor ons uitgezocht, aan de hand van de
teksten uit de blaadjes zal hij u bij de foto’s de nodige uitleg geven.
Met deze wijze van informatieoverdracht hopen we veel
geïnteresseerde dorpsgenoten te kunnen laten meegenieten van de
actualiteiten uit de eerste periode van opbouw na de tweede
wereldoorlog. Vooral voor de’ babyboomers’ of nazaten van soldaten
die in Indië hebben gediend zal deze presentatie een rijke bron van
jeugdherinneringen zijn.
Ook willen wij u nog een surprise filmpje van‐ en over enkele leden
van onze vereniging laten zien.
De aanvang van de foto‐ en filmavond op donderdag 12 december
is 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:30 uur.
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!!! Er komt in december nog een tweede nieuwsbrief,
met name over de expositie die we in de 2e helft van december openen.

