Nieuwsbrief december 2016

Decemberpuzzel in de Mierlose Krant van donderdag 22 december
Onze decemberpuzzel is weer ingezonden naar de Mierlose Krant voor de editie die net voor de Kerst
uitkomt. Vanaf het weekend daarvóór (18-19 december) vindt u hem ook weer op onze website:
www.heemkundekringmyerle.nl. Met diverse actuele en minder actuele vragen die allemaal te vinden
zijn via Internet, boeken en andere uitgaven over Mierlo.
Puzzel met ons mee, via de site of de krant net wat u het prettigst vindt. Voor de leden die de Mierlose
Krant niet ontvangen uiteraard via de site. Inzenden uiterlijk zondag 8 januari.

Bekendmaking van de uitslag en aansluitend de prijsuitreiking op donderdagavond 19 januari
in het Oude Raadhuis, aanvang 19.30 uur.

Uit de krantenpuzzel van 2014

Jaarprogramma 2017
In januari krijgt u weer het jaarprogramma boekje 2017
De eerste activiteit is dus de uitslag van de krantenpuzzel op 19 januari. En we kondigen hier alvast de
eerste lezing aan over: Klokken.

Woensdag 1 februari komt de van oorsprong mierlonaar Willy van Vlerken ons alles vertellen wat hij
over klokken weet. En dat is heel veel, want hij heeft jarenlang gewerkt in het klokkenmuseum van
Nationaal Klok & Peel Museum in Asten. Hij is ook betrokken en daar vaak te vinden bij het Erfgoedpunt
Peel, dat gehuisvest is in het Museum. Willy is vooral gefascineerd door klokken omdat ze sinds
eeuwenlang een communicatiemiddel zijn. Hij heeft ook een eigen museumpje van klokken die iets te
maken hebben met de Peel in het dorpscentrum van Asten. Maar ook de Mierlose klokken komen in de
lezing uitgebreid aan de orde.
Aanvang 20.00 uur in Partycentrum Den Heuvel.

De Myerlese Koerier
Het is gebruikelijk dat de 2e editie van De Myerlese Koerier tegen het einde van het jaar uitkomt.
Maar deze is nu wat verlaat en wordt die deadline niet meer gehaald. Daarom krijgt u hem aan het
begin van het nieuwe jaar 2017 bij in de bus.

