Nieuwsbrief juni 2016

Wij nodigen u uit voor de in gebruikname van onze virtuele tour door Mierlo op donderdag
30 juni a.s. om 14.30 in het Oude Raadhuis.
De opening zal worden verricht door wethouder Hoekman.
In het voorjaar van 2015 hebben wij een idee ingediend voor een Erfgoedwedstrijd van het Peelnetwerk.
Het idee was: aan de hand van een App op de mobiele telefoon een virtuele tour door het centrum van Mierlo
te ontwikkelen. Wij waren 1 van de 5 prijswinnaars die werden beloond met een geldbedrag. Voorwaarde was
wel dat de route rond het begin van de zomer 2016 in gebruik kon worden genomen. Leden van HKMyerle
hebben de nodige basisgegevens: route, teksten / beschrijvingen, foto en filmmateriaal bijeengebracht.
Vier studenten van het Summa College met de ondernemersnaam: X-Cited Events and Promotion hebben we
de opdracht gegeven om onze gegevens verder uit te werken en op te nemen in een App in IZI travel.
De studenten vergaren met mini ondernemingen kennis en ervaring als onderdeel van hun studie.
Aan de hand van foto’s, videos en audioverhalen worden bijna 50 punten in Mierlo
benoemd waar iets over te vertellen of te
bewonderen zal zijn. Zo kan er, ook als de
kerk gesloten is, virtueel een kijkje in de kerk
worden genomen. De App zal vanaf a.s.
donderdag gratis te downloaden zijn op zowel
Apple als Android via de App Store, Google
Play en Windows Store. Na de officiele opening
gaan we de route lopen. Als u in het bezit bent
van een mobiele telefoon waarop u de App
kunt downloaden is natuurlijk een pré maar
geen must, u kunt de route toch gewoon
mee lopen. We houden de mogelijkheid open
om a.s. donderdag ook nog met een 2e groep
te gaan lopen om zoveel mogelijk mensen
kennis te laten maken met de audio route.

Workshop om geschiedenis te schrijven op maandag 11 juli van 10.00 tot 12.00 uur in de
Geseldonk Mierlo-Hout.
Wilt u schrijven over de geschiedenis van uw familie, straat of gehucht waar u woont, maar hebt er
moeite mee om dat op een professionele manier op papier te krijgen? Rinie Weijts, die elke maand
met de fotoherkenninggroep Mierlo-Hout in de Geseldonk is kreeg de volgende tip voor een
workshop: Schrijf geschiedenis met de stadsschrijver van Helmond.
Stadsschrijver Tania Heimans geeft een gratis workshop bij wijkhuis De Geseldonk in Mierlo-Hout.
Zij gaat met u letterlijk geschiedenis schrijven. Een unieke kans om uw herinneringen vast te leggen
en uw verhaal te delen, bv. met een stukje in onze “Myerlese Koerier“.
Als ervaren auteur en schrijfdocent geeft Tania Heimans gouden tips om persoonlijke of plaatselijke
verhalen zo op te schrijven dat ze eeuwigheidswaarde krijgen. Wanneer het zelf schrijven lastig is, kan
daarbij worden geholpen. Neem gerust foto’s, brieven, krantenartikelen en andere herinneringen van
‘uw’ plek mee. Het kan namelijk zijn dat uw verhaal wordt geselecteerd voor een bijzonder
vormgegeven publicatie die alle deelnemers aan de workshop cadeau zullen krijgen. Een publicatie
waarin het verhaal van onze omgeving wordt verteld.
Aanmelden kan via: planning@degeseldonk.nl of tel. 06-24270632
Wees er wel snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt.

