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Nieuwsbrrief nummer 2, decemb
ber 2013
Expositie in het Oudee Raadhuis “Handgerreedschap
p opnieuw
w bekekenn”.
uke hobby of
o is het som
ms toch mee
er: namelijkk het niet veerloren laten gaan van mooie
Verzamelen, een leu
oude voo
orwerpen? Ook
O onder de
d leden va n Heemkun
ndekring Myyerle vindenn we mense
en die leukee
verzameliingen hebben. Zo heefft Hans Berkkers een uittgebreide ve
erzameling gereedschaap, voornam
melijk
e
uit de 1 h
helft van dee vorige eeuw. En mett gereedschap van Henk v. Sleeuw
wen en het gereedschap
g
p dat
Frits de G
Groof als vrijjwilliger van
n Gered Gerreedschap heeft
h
ingebracht, zijn dde vitrines gevuld
g
met veel
handmatiig gereedschap. Gereedschap vooor beroepen
n van timme
erman, schrrijnwerker, restaurateu
ur en
klokkenm
maker. Voor het uitoefe
en van hun bberoep kon
nden ze niett zonder goeed gereedscchap dat daan
soms ookk de eeuwen
n trotseerde
e. In een tijdd dat alles snel
s moet en
e de machiines het vakkwerk vaak
hebben o
overgenomeen is het interessant om
m deze zorggvuldig onde
erhouden ggereedschap
ppen van‐ en
e voor
puur vakm
manschap nog
n eens van dichtbij tee bekijken. Diverse stukken uit dee verzamelin
ngen wordeen door
de verzam
melaars nogg steeds geb
bruikt voor het maken van een mo
ooi werkstuuk of restauratie van bvv.
antieke m
meubelen.
Waaraan denkt u alss we het heb
bben over eeen avegaarr of een pokkhouten flesshamer, een burijn, ho
olle,
bolle, verrkropte, draai‐ en verm
metgutsen. EEr zijn houte
en booromsslagen, tanggen, lijmpott, schietlood
d‐
ngs apparaat voor aanddrijfriemen, winkelhake
en en duimsstokken, divv soorten zaagen,
molentjess, verbindin
beitels en
n sleutels. En toog, blokk, spook, ta nd, veerplo
oeg, overzij‐‐ en scharniierholschaven en niet te
t
vergeten de profielscchaven voo
or het make n van een kastlijst
k
of een mooie sschilderijlijstt. Bij een aaantal
profielsch
haven is een
n voorbeeld
d bijgevoegdd van het prrofiel dat err mee gemaaakt kan wo
orden.
Er zijn ook en kele vitrine
es gevuld me
et gereedscchap en materiaal voorr het
maaker” gebbruikte voor het fijne
maaken van hoorloges die “De Orlosim
precisiewerk. Een spoelm
machine voo
or zakhorlogges, horlogekastopeneer,
p, vele soorrten wijzerpplaten etc.
allerlei klein ggereedschap
Ko
omt allen eeen kijkje nem
men op de 1e verdiepinng van het Oude
O
Raadh
huis
vanaf donderrdag 19 dece
ember. En ga
g even teruug in de tijd
d toen we bij het
tikkken van de klok de geu
ur konden opsnuiven
o
vvan de houttkrullen die in het
rond vlogen aals onze vad
ders, opa’s en
e de schrij nwerker we
erkten aan een
e
nie
euwe kast, sstoel, of aan een konijnenkooi of kippenhok,, want ook
daarvoor had je een goed stuk gereedschap noodig.
De expositie is in deccember ope
en op:
Donderdaag 19 decem
mber van 19
9.00 tot 21. 00 uur
Zondag
22 en 29
9 december van 10.30 ttot 13.00 uu
ur
In januarii 2014:
Elke dond
derdagavond van 20.00
0 tot 21.30 uur
Zondag
n 10.30 tot 113.00 uur
12 en 26 januari van
Ook open
n op verzoek b.v. voor kleine
k
groe pen.

eden is de
d volgen
nde om zijn
z of ha
aar verzaameling ten
t toon
n te
Wie van onze le
stellen in het Oude
O
Raa
adhuis?? Hebt u een
e klein
ne verzam
meling, dan
d kan die
d
men mett andere worden
n geëxposeerd.
ook sam

Jaarprogramma 2014
Het Jaarprogramma zal rond half januari bij u in de bus liggen.
Maar de 1e activiteit in 2014 kan alvast worden genoteerd. Woensdag 22 januari zal Ton Spamer die ook
in 2011 en 2012 een lezing voor ons heeft verzorgd, in Party Centrum Den Heuvel voor ons een lezing
geven over Art Nouveau ofwel Jugendstil. Deze kunststroming van sierlijke decoraties en ornamenten,
manifesteerde zich in gebruiksvoorwerpen, glaskunst, sieraden, meubels en architectuur. Art Nouveau
ofwel Jugendstil was tussen 1890 en 1914 bijzonder populair en heeft nog niets van zijn glans verloren.
*****************************************************************************************************

“Licht op wat er ligt” Tentoonstelling in de bibliotheek van 23 december tot 20 januari
In de loop van 2014 wordt de Johannesschool onttrokken aan het onderwijs. Daarmee vervalt de functie
van het gebouw als school waarin ontelbare mierlose kinderen hun basisonderwijs hebben genoten.
Er is onze Heemkundekring gevraagd om vóór het schoolgebouw t.z.t. leeg aan de gemeente moet
worden overgedragen, een lokaal in te richten als een klaslokaal van vele jaren geleden. Dit als een
herinnering voor alle oud‐leerlingen aan hun schooltijd op de Johannesschool.
Vanuit de gemeenschap is een denktank in het leven geroepen die als taak heeft het bibliotheek‐
gebouw en het gebied en gebouwen daarom heen duurzaam te ontwikkelen. En nu komt ook het
schoolgebouw in beeld om dat bij het plan te betrekken.
Om deze ontwikkeling een zo breed mogelijk draagvlak te geven is er vanaf 23 december tot 20 januari
een tentoonstelling in de bibliotheek die een interactief karakter zal krijgen. Want het is de bedoeling
om zoveel mogelijk Mierlonaren bij de ontwikkeling van voornoemde plannen te betrekken en vanaf het
begin mee te laten denken.
Ook hiervoor is Heemkundekring Myerle gevraagd om te participeren in de tentoonstelling in de
bibliotheek, waarbij onze taak zal zijn een discussie op gang te brengen over de toekomstige
bestemming van de Johannesschool.
*****************************************************************************************************

De Rabo Clubkas actie
De Rabo Clubkas actie heeft voor Heemkundekring Myerle € 815 opgeleverd. Wij danken allen die op
ons hebben gestemd. Dankzij dit bedrag hebben we een wens kunnen vervullen, want we hebben een
heel mooie vitrine kunnen kopen. Voor het inrichten van de expositie “Handgereedschap opnieuw
bekeken” hebben we er meteen al gebruik van kunnen maken.
****************************************************************************************************

Krantenpuzzel
Vóór de kerstdagen komt in ’t Contact weer een historische puzzel van Heemkundekring Myerle.
De sluitingsdatum is 12 januari. U puzzelt toch ook mee??
****************************************************************************************************

Onthulling Beeldhouwwerk
Ons bestuurslid Henk van Sleeuwen heeft in opdracht van de gemeente Geldrop‐Mierlo een prachtig
beeld gemaakt. Dit hardstenen beeld is een vervanging van het in 2005 gestolen bronzen beeldje:
Mariage, dat door de gemeente geschonken was aan Stichting Jeugdbelangen ter gelegenheid van het
25 jarig jubileum. Dit nieuwe beeld komt op vrijwel dezelfde plaats als het beeldje Mariage: op het
grasveld bij de Loeswijkschool en wordt onthuld op 18 december om 16.00 uur. Het zou leuk zijn als
u er dan ook bij bent.
********************************************************************************* *******************

We wensen al onze leden fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2014!!!

