column Alex Sievers

Dorpsplein Mierlo-Hout – verhalen
Een levendige plek in het hart van Mierlo-Hout. Dat is waaraan we
al enige tijd enthousiast werken. Allerlei onderwerpen passeren dan
de revue als we het toekomstige Dorpsplein vormgeven. Dan lijkt
het vaak te gaan over de gebouwen, parkeren en verkeer of de tuin.
Maar eigenlijk gaat het altijd over mensen, de mensen die straks
wonen op of rond het Dorpsplein, de mensen die straks werken
in de zorg, welzijn, horeca of andere bedrijvigheid, de mensen die
gewoon een wandeling komen maken of meedoen aan een leuke
activiteit. Vanuit die optiek is Dorpsplein ook met name een plek
waar verhalen bij elkaar komen en waar we op basis van verhalen
naar de toekomst kijken.
Dorpsplein Mierlo-Hout is ook benieuwd naar de verhalen van de
Houtenaar. We nodigen iedereen uit mooie verhalen met ons delen
voor bijvoorbeeld een plek op de website of Facebook. Ter inspiratie
zijn er momenteel twee exposities die ook een sterk verhalend karakter hebben. In het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch
is Asjemenou te zien, een retro-tentoonstelling met 100 bijzondere
en toch alledaagse voorwerpen met een verhaal. Samen brengen
deze een ode aan Nederland. Wie herinnert zich niet de flippo, het
Big Brother koffertje, Loekie de Leeuw of AVRO’s Toppop? En welke
eigen verhalen horen daarbij? Wij horen ze graag.
In Groningen is het verhaal van The Rolling Stones het gesprek van
de dag nu het Groninger Museum de expositie Unzipped presenteert. Aan de hand van ruim 400 originele objecten uit het persoonlijke archief van de band, geeft de tentoonstelling een kijkje achter
de schermen. Er zijn niet alleen instrumenten en stage designs te
zien, maar ook zeldzame audiofragmenten en videomateriaal, persoonlijke dagboeken, iconische kostuums, postermateriaal, albumcovers en hun nagebouwde studio en het bescheiden verblijf in
Edith Grove in Londen. Als we dat vertalen naar de levendige buurt
waaraan we met Dorpsplein werken, komt de vraag op wat onze
eigen muzikale herinneringen zijn? The Stones, the Beatles, Abba,
Michael Jackson, Elvis Presley, U2? Anders? Meer recente muziek?

Bijzonder
Bloemetje
Elke maand wordt er een Mierlo-Houtenaar in het
zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen van
Bloemboetiek Nicole. Deze maand is de keuze gevallen op Henny van Heijster- Giebels, van turnvereniging
HT’35, mogelijk beter bekend als Henny Giebels dochter van de HT’35 icoon Theo Giebels, die kort voor zijn
overlijden zijn 80-jarige lidmaatschap mocht vieren.
Henny was al diverse jaren lid en 15 jaar oud toen vader haar vroeg om het secretariaat over te nemen. Vol
goede moed ging ze aan de slag, maar wat niemand
had kunnen voorspellen is dat Henny na ruim 50 jaar
nog steeds de secretaris is van haar vereniging HT’35.
Je kunt wel zeggen alle voorkomende taken bij HT’35
heeft vervuld, laten we er enkele noemen: lesgeven, leden administratie, PR, sponsoring, clubblad verzorgen,
jurylid en nog veel meer. Henny is met hart en ziel een
HT’35 lid en is super trots op deze groeiende vereniging
met maar liefst 450 actieve leden. Voldoende ruimte
voor alle leden wordt zo langzamerhand dan ook een
behoorlijke uitdaging, daarom was HT’35 bijzonder
ingenomen met de plannen om een sportcampus op
sportpark De Beemd te gaan realiseren. Mogelijk door
alle coronaperikelen of andere oorzaken ligt het plan
plotseling onder op de stapel, maar wat niet is, kan nog
komen en Henny is van mening dat HT’35, een vereniging met maar liefs 450 leden, een accommodatie
verdient binnen de kern van Mierlo-Hout.
Beste Henny bijzonder dank voor de gastvrijheid en
nog veel werkplezier bij HT’35, jouw vereniging.

Bloemboetiek

Nicole

Welk verhaal wil jij met ons delen om Dorpsplein verder te laden
met herinneringen, beelden en ervaringen van Houtenaren? Laat
het ons weten via de redactie van Ons Mierlo-Hout of via alex@
dorpspleinmierlohout.nl. Volg het project op www.dorpspleinmierlohout.nl en Facebook.
Alex Sievers
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