Nieuwsbrief augustus 2016
Heemkundekring Myerle neemt deel aan de Uitmarkt Mierlo op zondag 4 september.
Een zomerse fietstocht met optredens op verrassende locaties in en rond Mierlo, georganiseerd door
Bibliotheek Dommeldal Mierlo. Stap zondag 4 september op de fiets en trap mee naar de Mierlose
Uitmarkt. Daar krijg je een voorproefje van het nieuwe uitseizoen (2016-2017) in Mierlo.
Langs de route van ongeveer 25 km, presenteren Ons Mierloos theater, ‘T Mierlo’s amateurtoneel,
Heemkundekring Myerle, ’t Literair Toneel en Bibliotheek Dommeldal hun programma voor het komend
jaar. Zij verrassen ons onderweg met een korte voorstelling, een presentatie, of een proeverijtje. Voor
Heemkundekring Myerle zal Rini Weijts een presentatie geven.
Er kan worden gestart tussen 10.30 en 12.30 uur vanaf het terras van Café Restaurant de Koffer in Mierlo.
Er ligt daar voor alle deelnemers een fietsroute klaar. Halverwege de route is er een rustpunt met horeca en
aan het eindpunt is er gelegenheid voor een lekker nazomers drankje (wel voor eigen rekening).
Wanneer je nu al inschrijft via de Agenda op www.bibliotheekdommeldal.nl, betaal je € 5,00 p.p. Betaal je
liever bij de start op 4 september? Dat kan ook, maar dan betaal je € 6,00 p.p. Kinderen fietsen gratis mee.
Ledenavond
In het Jaarprogramma was op 8 september a.s. een Ledenavond gepland.
Wegens reorganisatie van onze inventaris in het Oude Raadhuis is dit geen geschikt moment om u op een
gepaste manier te ontvangen. Daarom wordt deze avond naar een andere datum later dit jaar verschoven,
in de volgende Nieuwsbrief krijgt u deze datum door.
Middagexcursie naar Veghel op zaterdag 24 september met eigen vervoer of als medepassagier
Veghel aan de Zuid-Willemsvaart gelegen, halfweg tussen Helmond en Den Bosch wordt meestal gewoon
voorbij gereden. Toch telt het vele monumenten en samen met gidsen die Veghel op hun duimpje kennen
gaan wij het nu eens van een andere kant bekijken. Tijdens deze Historische stadswandeling langs de vele
monumenten, kunnen de gidsen ons ook alles vertellen over het ontstaan van Veghel en over de grote
Lambertuskerk, een neogotische driebeukige kruisbasiliek. Deze in 1863 ingezegende kerk is ontworpen
door de Roermondenaar Pierre Cuypers en vormt een vroeg hoogtepunt in Cuypers' carrière. Verdere
wetenswaardigheden over het indrukwekkende voormalig gemeentehuis, over de Congregatiekapel
(Moskee) en Pastorie, de Deken Van Miertstraat met Synagoge en Klooster van de Zusters Franciscanessen
en de Hoofdstraat met de Hervormde kerk. De wandeling van ± 2 uur start om 14.00 uur aan de Markt nr. 1.
U moet zich wel inschrijven (zie pag.2 van deze Nieuwsbrief.

Tentoonstelling in het Oude Raadhuis, opening zondag 2 oktober:
“Mierlose landverhuizers en emigranten in de 19e en 20e eeuw en een doorkijkje naar het heden”.
Oktober, de maand van de geschiedenis, heeft in 2016 het thema “Grenzen”. Landverhuizen of emigreren
betekent grenzen verleggen zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Welke rol speelden de Nederlandse
overheid, organisaties en de katholieke kerk in deze? En wat was de houding van de overheid in de
immigratielanden? Wierpen zij grenzen op? Faciliteerden zij emigranten? In de tentoonstelling geven we
hierop een antwoord aan hand van krantenartikelen, foto’s, brieven, documenten en voorlichtingsfilms uit
die tijd. Ook verhalen van Mierlose emigranten en hun familieleden komen aan bod evenals gelijkenissen
met het heden. In de volgende Nieuwsbrief meer bijzonderheden over de tentoonstelling.
Zie ook www.heemkundekringmyerle.nl
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Met Heemkundekring Myerle en Bergerhof tours naar de Lichtjesroute, op vrijdagavond 7 oktober,
vertrek 19.00 uur bij het Oude Raadhuis. Tussen 22.30 en 23.00 uur zijn weer terug in Mierlo
Na een zware strijd werd Eindhoven op 18 september 1944 door de geallieerden bevrijd. Als teken van
blijdschap en dankbaarheid voor onze vrijheid, werd in 1945 de eerste Lichtjesroute gehouden langs de
route welke ook de geallieerden hadden gelopen.
Aan huizen, straten, pleinen en plantsoenen worden ornamenten van gloeilampen bevestigd om onze
vrijheid te gedenken en uit te beelden door de illusie van 'sprookjes in licht'.
De Firma Bergerhof heeft ons aanboden om onze leden en andere belangstellende in de gelegenheid te
stellen om vanuit de Cabriobus (met slecht weer wordt een dichte bus ingezet) dit spectaculair
evenement mee te beleven. Rinie Weijts zal de tocht begeleiden door allerlei wetenswaardigheden te
vertellen over dit evenement en over de historie die geleid heeft tot het houden van de Lichtjesroute.
Als het droog is en we met de Cabriobus kunnen zorg dan wel voor warme kleding want de avonden in
oktober kunnen al kil zijn.
De kosten voor deze bustocht zijn voor de leden € 2,50,- en voor introducés € 7.50 te voldoen voor u in
de bus stapt, met gepast geld in een envelop met uw naam erop.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelden voor middag excursie naar Veghel op zaterdagmiddag 24 september
Naam:…………………………………………………………………………… graag een mobiel nummer ………………………….
Wil met …….. persoon/personen deelnemen
o
o
o

Beschik over eigen vervoer.
Kan …….. personen meenemen in de auto.
Heb geen vervoer, zou graag met iemand meerijden (vergoeding zelf met de chauffeur te
regelen).

We vertrekken ± om 13.00 uur bij het Oude Raadhuis waar we een verdeling over de auto’s kunnen
maken. Tenzij u aangeeft de auto vol te hebben want dan kunt u ook rechtstreeks naar Veghel rijden.
Inleveren uiterlijk maandag 12 september Ellenaar nr. 4 5731 JA, Mierlo
E-mail: info@heemkundekringmyerle.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelden voor Lichtjesroute op vrijdagavond 7 oktober
Naam:………………………………………………………… Tel. liefst mobiel ……………………………………
Wil met ……… persoon/personen deelnemen.
Bij aanmelding vóór 25 september bent u zeker van deelname.
Inleveren: Rinie Weijts, Lijndje 36, 5731 AW, Mierlo.
E-mail: info@heemkundekringmyerle.nl
Zonder tegenbericht bent u dan op vrijdag 7 oktober om 18.45 uur bij het Oude Raadhuis.
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