Nieuwsbrief mei 2017
Torendag 21 mei
Afgelopen zondag 21 mei vond voor de zesde keer de middeleeuwse Torendag plaats, een dag met
speciale aandacht voor de middeleeuwse torens en kerken in onze omgeving.
Heemkundekring Myerle was van 12.00 tot 16.00 uur aanwezig in de H. Luciakerk in Mierlo, waar een
ieder de kerk kon komen bezichtigen en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Vooral de beklimming
van de toren tot aan de klokken mag nog steeds rekenen op een behoorlijk aantal bezoekers.
Want de toren van de 15e eeuwse kerk die nog aanwezig is in de toren van de huidige kerk, gebouwd
tussen 1856 en 1858, moet men toch zeker eenmaal gezien hebben. Op weg naar de klokken kan men
de ruimte tussen de 15e en 19e eeuwse torenmuren zien.
Ook van de rondgang buiten de kerk is volop gebruik gemaakt of men gaat dat zeker in de toekomst nog
doen aan de hand van de uitleg en illustraties op papier die men in de kerk kon meenemen.
Daarin staan de architectonische werken beschreven van J.H.H. van Groenendael. Dat zijn de pastorie,
het patronaatsgebouw, een gedeelte van de voorwand van Hof van Bethanië en de Calvarieberg op de
begraafplaats.

Zondag 11 juni Fiets - Fotopuzzeltocht voor het hele gezin.
Op 11 juni organiseren wij voor de 2e keer een fiets - fotopuzzeltocht voor het hele gezin.
Startplaats: Het Oude Raadhuis tussen 13.00 uur en 13.45 uur in Mierlo.
De lengte van de tocht is ± 25 km in en rondom Mierlo.
Tijdens de tocht is het de bedoeling dat u gefotografeerde onderwerpen herkent en in de juiste
volgorde plaatst. Voor een gedeelte zijn het algemene weetjes vragen, maar toch vooral van zaken en
beelden uit onze naaste omgeving: hoe goed kennen we die eigenlijk. Hierdoor worden we
opmerkzamer voor dingen in onze omgeving. Vorig jaar hebben we gezien dat er enige aanpassingen
nodig waren en die zijn ter harte genomen.
Onderweg is er een pauze. U wordt dan voorzien van een versnapering, maar u kunt ook een spelletje
spelen of gewoon gezellig buurten. En met elkaar vergelijken wat u onderweg hebt gezien of welke
aspecten er zijn gemist. Want doordat er een paar prijsjes mee te winnen zijn mag er wel een heel klein
beetje gezonde rivaliteit zijn. Maar wordt het toch vooral een gezellige en ontspannende fietstocht voor
jong en oud.
De tocht die net als vorig jaar wordt georganiseerd door Jan Raaijmakers en Rien Romonesco is voor
leden en niet leden. Leden en kinderen t/m 12 jaar mogen gratis meedoen, overige deelnemers
€ 2,- per persoon. Dus kom met kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden en bekenden, deze mooie en
gezellige tocht meefietsen.

Rabo Clubkas Campagne
Na een gezellige bijeenkomst op het Molenplein is op
vrijdagavond 12 mei de uitslag bekendgemaakt van de Rabo
Clubkas Campagne. Heemkundekring Myerle is op de 5e
plaats geëindigd met een bedrag van maar liefst € 990,99 !!
Rabobank Peelland Zuid en iedereen die zijn stem op ons
heeft uitgebracht: Bedankt!

