
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief februari 2018 

 
Uitnodiging voor de lezing: Sagen en legenden, door Rini Kerstens 

Op maandag 19 februari in Denheuvel, aanvang 20.00 uur 
 
Ook in de 21e eeuw stellen veel natuurverschijnselen ons nog voor vraagtekens. In het verre 
verleden toen de mens nog erg afhankelijk was van de natuur, probeerden zij die gebeurtenissen te 
verklaren of ze in ieder geval een plaats te geven. Diverse planten en dieren kregen bijzondere 
namen die ontstonden omdat ze er in de ogen van mensen vreemd en angstaanjagend uitzagen, 
zomaar ineens verschenen of zich alleen maar op bepaalde plekken vertoonden. Daarentegen 
waren er ook organismen met een allerliefst voorkomen. Ook dat, dacht men, moest een reden 
hebben. Al die natuurverschijnselen en die bijzonder ogende planten en dieren zijn de kern van 
uiteenlopende verhalen, we noemen ze sagen en legenden.  
Soms hebben ze een sprookjesachtige sfeer, dan getuigen ze weer duidelijk van de vrezende 
afhankelijkheid van de mens voor delen van de schepping. Want ook elementen uit geloof en 
bijgeloof omgeven die verhalen. Het zijn allemaal vertelsels die ons nu een glimlach ontlokken. 
Maar het aardige is dat als we er meer van weten met andere ogen naar die verschijnselen, 
planten- en diersoorten zullen gaan kijken. Bepaalde details vallen ineens op en zeggen in het 
verband van zo’n sage of legende wat meer.  
Tijdens de lezing wordt een greep gedaan uit al die verhalen. Over planten en dieren, heksen, 
duivels, kabouters en feeën, heksenbezem, duivelsei, stinkzwam, satansboleet en heksensnot, 
spinnen, padden, en nog veel meer. Aan de hand van een rijk geïllustreerde PowerPoint-presentatie 
neemt Rini Kerstens ons mee op een boeiende tocht naar dit verleden. 
 

Foto’s van Jos v.d. Vleuten 
Sinds enige weken is in het atrium in Bethanië een fototentoonstelling over oud Mierlo te zien. In 
deze tentoonstelling die is ingericht door Jos v.d. Vleuten samen met andere leden van HKM, ziet u 
vele oud Mierlonaren terug. Als u er nog niet bent geweest dan kan dat nog de hele maand 
februari. Een aanrader om eens te gaan kijken. 
 

Tentoonstelling verzamelingen van onze leden 
Op de oproep in een eerdere nieuwbrief voor verzamelingen van onze leden hebben we leuke 
reacties gekregen, voldoende voor 2 tentoonstellingen. Deze maand gaan we de eerste 
tentoonstelling inrichten met o.a. een uitgebreide verzameling over Ollie B. Bommel, 
hoedenspelden, drogisten-benodigdheden en speelkaarten.  
Open vanaf zondag 4 maart van 14.00 tot 16.00 uur en verder op zondag 25 maart en 15 april van 
14.00 tot 16.00 uur. En elke donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur, kom dan liefst beneden 
achterom. 
 

Aanpassing op Jaarprogramma 
Aanpassing in het boekje van het Jaarprogramma 2018. In de samenvatting op pagina 1 staat de 
Film / Fotoavond aangekondigd op donderdag 13 december en dat is correct. Echter op pagina 12 
staat de datum donderdag 7 december vermeld en dat is dus niet correct.  
De lezing op dinsdag 1 mei van Market Garden door Rinie Weijts, wordt herhaald op woensdag  
2 mei in de Geseldonk in Mierlo- Hout. 
 

Niet vergeten: 15 maart Algemene ledenvergadering!! 


