
 
Nieuwsbrief oktober 2016 
 

Uitnodiging: een avond met Sakkerdju. 
Op dinsdag 8 november in Partycentrum Den Heuvel, aanvang 20.00 uur 
Op deze avond krijgt u een ander 
programma dan u van ons gewend  
bent, maar toch niet zo heel vreemd.  
Want de uit vier leden bestaande band  
brengt een muzikaal programma met  
veel onderwerpen uit de geschiedenis.  
Ze zijn ook alle afkomstig uit Brabant  
en hebben een muzikaal verleden.  
 
De spreker, Karel Brüsewitz (zoon van Gijs en Truus Brüsewitz uit Mierlo) geeft een toelichting bij de 
diverse onderwerpen met behulp van een Power Point presentatie, waarbij de onderwerpen kris kras 
door de geschiedenis heen lopen. Sinds mei hebben ze een nieuw muzikaal repertoire en naast eigen 
nummers, die vaak te maken hebben met de Peel, spelen ze ook oude troubadourachtige nummers, 
levensliederen, traditionals, ballades, maar ook Nederlandstalig werk. Hierbij worden de accordeon, 
gitaar en trom als basis gebruikt, met wisselende ondersteuning van doedelzak, mondharmonica en 
percussie-instrumenten. Een tipje van de sluier van de onderwerpen die de revue passeren:  
De peelhelm, Hertog Jan, paters en nonnen, de haringvangst, kwakzalvers, de bruidsdans,  
Karel de V en de drie-oren-kan, de reis door de Peel, de wolvenjacht, heksenprocessen enz.  
Bezetting van Sakkerdju: Francien Hoeben: trom en zang, Jack Swaanen: accordeon en zang,  
Gerard Rooijakkers: gitaar en zang en Karel Brüsewitz: Vlaamse doedelzak, mondharmonica en zang. 
De zeer krachtige en aanstekelijk muziek beloofd ons een ongetwijfeld heel gezellige avond vol 
nostalgische muziek met de band Sakkerdju. Dit mag u beslist niet missen 
 

Rabo Clubkas Campagne 
De stemmen zijn geteld en tijdens een feestelijke roadshow worden op zaterdag 29 oktober de 
winnende bedragen voor alle deelnemende clubs bekend gemaakt en de cheques overhandigd.  
Onze aanwezigheid is dan wel een vereiste en dat geldt niet alleen voor bestuursleden, maar alle onze 
leden en stemmers zijn daarbij uitgenodigd. Want met elkaar moeten we er een feestelijke uitreiking 
van maken.  
Tijdstip: zaterdagmiddag 29 oktober, aanvang: 14.00 uur en afsluiting: 16.00 uur. 
Locatie: buiten bij het Rabobank kantoor in Mierlo.  
 

Activiteit voor kinderen: De Kraaknacht.  
Op donderdagavond 10 november verlenen wij weer net als vorig jaar onze medewerking aan  
"De Kraaknacht" voor kinderen van rond de 10 jaar. Deze wordt georganiseerd door de 
activiteitencommissie van bibliotheek Dommeldal Mierlo.  
Van een aantal Mierlose gebouwen: o.a. de Standerdmolen, het Oude Raadhuis en Bibliotheek worden 
op deze avond de sloten en kettingen van de deuren verwijderd. Riky Romonesco heeft gehoor gegeven 
aan onze oproep in de Nieuwsbrief van september om deze avond voor de kinderen weer mogelijk te 
maken. Zij gaat de kinderen die bij ons tussen 19.00 en 20.30 uur te gast zijn in het Oude Raadhuis een 
spannend verhaal vertellen. Ook voor ons is het nog een verrassing wat het wordt, hebt u interesse 
kom dan gerust eens mee luisteren, beneden in onze bibliotheekruimte. 


